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1. Introdução 
 
A Represa Lindolpho Pio da Silva Dias (Barragem Ribeirão do Cipó) está localizada no município de 
Poços de Caldas. 
 
Possui Licença de Operação nº 013/2012, com condicionantes, emitida em 06/02/2012 no âmbito do 
processo administrativo COPAM nº 11381/2005/003/2010 para a atividade de barragem de 
perenização em 4,50 km² de área inundada, com validade até 06/02/2018. As condicionantes desta 
licença foram cumpridas a contento. 
 
Registre-se que atualmente a Deliberação Normativa Copam nº. 217, de 06 de dezembro de 2017, 
estabelece em seu art. 12, a dispensa de renovação de licença de operação  para as atividades de 
Barragem de saneamento ou perenização. 
 
Em 11/08/2015 foi formalizada a solicitação de Licença Prévia concomitante com Licença de 
Instalação de Ampliação – LP+LI de Ampliação, no âmbito do processo administrativo COPAM nº 
11381/2005/004/2015, para alteamento do vertedouro da barragem da Represa Lindolpho Pio da 
Silva Dias (Barragem Ribeirão do Cipó). 
 
De acordo com a Deliberação Normativa COPAM nº 74/2004, a ampliação do empreendimento 
enquadra-se como Classe 3 por apresentar potencial poluidor/degradador da atividade grande - G e 
porte pequeno - P uma vez que a área inundada da ampliação será de 40 ha. 
 
Foi realizada vistoria na área do futuro empreendimento em 01/10/2015 para subsidiar a análise do 
processo, conforme Relatório de Vistoria nº 0130/2015.  
 
Em 08/10/2015 foram requeridas informações complementares, conforme Ofício SUPRAM SM nº 
0985017/2015, sendo as mesmas integralmente atendidas em 10/10/2016.  
 
Tendo em vista a alteração na concepção do projeto de alteamento, foram requeridas informações 
adicionais em 25/10/2016 e em 03/03/2017, conforme Ofícios SUPRAM SM nº 1284925/2016 e nº 
0238437/2017, sendo as mesmas formalizadas por completo em 08/05/2017. 
 
Em 04/10/2017 foram requeridas informações adicionais a respeito das áreas impactadas pela 
inundação, bem como a solicitação de apresentação do Termo de Compromisso de Compensação 
Florestal – TCCF e do Decreto de Utilidade Pública - DUP. Estas informações foram atendidas 
integralmente em 16/03/2018.  
 
Com a entrada em vigor da Deliberação Normativa COPAM nº 217/2017, o empreendedor em 
28/03/2018 manifestou interesse na permanência da análise do processo COPAM nº 
11381/2005/004/2015 nos critérios da Deliberação Normativa COPAM nº 74/2004. 

Foi publicado na Imprensa Oficial – IOF/MG o Decreto NE nº 249 de 22/05/2018 no qual o 
governador do Estado de Minas Gerais declara de utilidade pública a obra de infraestrutura de 
alteamento da Represa Lindolpho Pio da Silva Dias a ser executada pela empresa DME Distribuição 
S.A. em Área do Bioma mata Atlântica, no município de Poços de Caldas. 
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Foi firmado perante o Instituto Estadual de Florestas – IEF o Termo de Compromisso de 
Compensação Florestal – TCCF, no qual o empreendedor se compromete a executar as medidas 
compensatórias estabelecidas pela CPB/COPAM nos moldes e prazos definidos no referido termo. 
 
Em 08/05/2017, através do protocolo R0132542/2017, foi solicitada a reorientação do processo 
COPAM nº 11381/2005/004/2015 para Licença Prévia, de Instalação e de Operação de Ampliação – 
LP+LI+LO de Ampliação, em fase única, nos moldes do Decreto Estadual nº 47.137/2017, entretanto, 
devido a não apresentação do Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório 
Artificial – PACUERA no âmbito do processo COPAM nº 11381/2005/004/2015 e, em observância à 
Política Florestal do Estado de MG, Lei 20.922/2013, que estabelece a apresentação do PACUERA 
para a concessão da Licença de Operação, não constituindo a sua ausência impedimento para a 
expedição da Licença de Instalação. Sendo assim, este processo permanece instruído para 
concessão da Licença Prévia concomitante com a Licença de Instalação de Ampliação – LP+LI de 
Ampliação, ficando condicionada neste parecer a apresentação do PACUERA para a formalização 
do processo de Licença de Operação. 
 
Os estudos ambientais que embasaram a análise deste processo foram Relatório de Controle 
Ambiental – RCA e Plano de Controle Ambiental - PCA elaborados sob a responsabilidade técnica da 
empresa Minas Verde Florestal Ltda., assinando como responsável técnico o Engenheiro Florestal 
André Vilela Torres, CREA/MG nº 107334 e ART nº14201500000002243520, Engenheira Florestal 
Bruna Dias Rodrigues Torres, CREA/MG nº 114770, ART nº 14201500000002243517 e pelo Biólogo 
Renato Augusto Junqueira Gaiga, CRBIO 068734/04-D e ART nº 2015/00152, juntadas às páginas 
190 a 194 do processo em questão. 
 
As informações referentes ao dimensionamento e às estruturas hidráulicas foram elaboradas pelo 
responsável técnico Marcelo Dias Loichate – Engenheiro Civil CREA MG 73.034/D e ART nº 
14201500000002258522, juntada à página 180 do processo. A alteração na concepção do projeto de 
alteamento do vertedouro foi realizada pelo engenheiro civil Hideaki Ussami CREA SP 0408214/D e 
ART nº 92221220161213536, juntada à página 255 do processo. 
 
Ressalta-se que a proposição das medidas mitigadoras e demais informações técnicas e legais 
foram apresentadas nos estudos e quando as mesmas forem sugeridas pela equipe interdisciplinar 
que realizou a análise do processo será explicitado no parecer o seguinte texto: “A SUPRAM Sul de 
Minas recomenda/determina”. 
 
2. Caracterização do Empreendimento 

 
A REPRESA LINDOLPHO PIO DA SILVA DIAS – BARRAGEM RIBEIRÃO DO CIPÓ está 
localizada na zona rural do município de Poços de Caldas, na Rodovia do Contorno, km 17, nas 
coordenadas geográficas latitude 21°51'12,84"S e longitude 46°36'29,24" / Datum Córrego Alegre.  
 
A Barragem Ribeirão do Cipó, com área inundada de 450 ha, foi inaugurada em 23/05/1999 com o 
intuito de regularizar as vazões do ribeirão das Antas, a montante dos aproveitamentos hidrelétricos, 
permitindo o abastecimento público de água e a geração de energia elétrica, além de proporcionar 
turismo e lazer à população do município de Poços de Caldas. 
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Figura 1 – Imagem aérea da barragem do Cipó em 2016. 

 
A área da Barragem do Ribeirão Cipó foi definida como Zona Rural de Proteção Ambiental no Plano 
Diretor do Município de Poços de Caldas, não sendo permitida a implantação de usos e ocupações 
com destinação urbana. 
 
De acordo com os estudos, a barragem está equipada com uma válvula de fundo para garantir uma 
vazão regularizada de 2,27 m³/s nos meses de seca e no restante do ano uma vazão mínima de 
0,50 m³/s. Esta vazão da válvula de fundo poderá ser aumentada ou diminuída em função da análise 
do comportamento das vazões afluentes ao reservatório e em função da manutenção do nível do 
reservatório Bortolan e da liberação de água para abastecimento público O controle das vazões que 
saem da barragem é feito através do vertedouro e da válvula de fundo (válvula dispersora). 
 
Considerando que nos primeiros anos de operação não foram detectados significativos pontos de 
assoreamento do reservatório, sua estimativa de vida útil permanece sendo aquela superior a 2.000 
anos, conforme estudo do projetista da barragem.  
 
A operação da barragem fica sob a responsabilidade da DMED – Departamento Municipal de 
Eletricidade e Distribuição S.A., sem funcionários locados diretamente na área, monitorada através 
de câmeras. Conforme informado pelo empreendedor, futuramente serão automatizadas a válvula 
dispersora e equipamentos. 
 
De acordo com os estudos apresentados, a ampliação prevista da Barragem do Ribeirão Cipó 
consiste no alteamento da crista do vertedouro em 60 cm e, consequentemente, a elevação da cota 
do nível da água (NA) Normal (crista do vertedouro) passando da EL. 1.262,50 m para EL. 1.263,10 
m. A obra proporcionará um maior volume de água armazenado, aumentando a capacidade de 
geração de energia elétrica das usinas à jusante da barragem, sem comprometer o abastecimento 
de água da população. 
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O projeto básico do alteamento do vertedouro e do canal de descarga foi desenvolvido pela empresa 
Hydros Engenharia Ltda., e de acordo com os estudos e o hidrograma de pico de 447 m³/s, o 
alteamento da crista do vertedouro poderá ser realizado até 1,80 m acima da cota a crista atual 
existente de 1.262,50 m sem que haja necessidade de se elevar a cota da crista da barragem. 
 
O alteamento da crista do vertedouro se dará com a implantação de uma soleira vertente com seção 
transversal trapezoidal com arestas arredondadas na parte superior, com concordância da face de 
jusante com a superfície da calha existente por meio de um arco de círculo, conforme Figura 2 a 
seguir. 

 

 
Figura 2 – Projeto de alteamento do vertedouro da barragem. 

 
O alteamento será realizado através da instalação de um vertedouro de concreto, complementando 
o existente, proporcionando maior agilidade e menor custo da obra que seguirá os seguintes passos: 
 

1. Apicoamento da superfície do vertedouro existente tornando a sua superfície irregular, 
proporcionando a perfeita união com o complemento; 

2. Execução da forma de madeira e armadura de aço para concretagem do complemento do 
vertedouro; 

3. Concretagem do complemento do vertedouro; 
4. Remoção da forma de madeira; 
5. Tratamento da superfície do novo vertedouro.  

 
É importante ressaltar que recomenda-se que o alteamento do vertedouro seja realizado no período 
seco, quando os níveis d’água do reservatório estão baixos, facilitando as obras de modificação e 
permitindo o livre acesso ao local. Caso o nível do reservatório não esteja suficientemente baixo, 
poderá ser implantada uma ensecadeira no canal de aproximação de forma a possibilitar as obras 
no vertedouro. 
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Figura 3 – Esquema da ensecadeira. 

 
A desapropriação da área para a implantação do empreendimento na época de sua construção foi 
realizada até a cota de EL. 1.263,20 m, e a partir desta ficou estabelecida uma faixa de servidão de 
30 m para proteção ambiental, que está sendo averbada em cartório. A ampliação do 
empreendimento com o alteamento do vertedouro e a elevação do NA normal (EL 1263,10) não 
ultrapassará a cota de desapropriação já licenciada (EL. 1263,20) não havendo necessidade de 
novas desapropriações nem de extensão da área de servidão. O entorno do reservatório pertence a 
poucos proprietários rurais com grandes áreas de terras, não existindo população ribeirinha. 
 
De acordo com os estudos apresentados, o espelho d’água do reservatório aumentará em 0,40 km² 
passando de 4,5 km² para 4,9 km² e permanecendo em sua totalidade dentro da área de 
propriedade da DMED. O volume total do reservatório terá um acréscimo de armazenamento de 4 
milhões de m³ de água passando de 32 milhões de m³ para 36 milhões de m³, ampliando a 
capacidade em 13,89% de forma a garantir maior capacidade de geração e abastecimento público. 
 
Foi apresentada na licença principal uma justificativa técnica da não implantação de mecanismo de 
transposição de peixes através de um estudo na sub-bacia do rio das Antas, através de duas 
campanhas (estação seca e chuvosa). Foram identificadas 17 espécies nesta sub-bacia, sendo a 
análise dos dados quantitativos obtidos realizados utilizando-se a Captura por Unidade de Esforço – 
CPUE. Essas poucas espécies identificadas provavelmente se devem em função de sua posição na 
bacia hidrográfica (entre 900 e 1300 m de altitude) e do grande desnível em um trecho relativamente 
pequeno. Além disso, a presença de várias quedas d’água atua como barreira natural à dispersão 
das espécies de peixes. 
 
 
 
 

Ensecadeira 
Vertedouro 
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Tabela 1- Caracterização da barragem após o alteamento do vertedouro. 

ESTRUTURAS CARACTERÍSTICAS 

Vertedouro 

Tipo: Creager 
Comprimento: 8 m 
Vazão (TR 10.000): 53 m³/s 
Dissipador de Energia: Degraus de amortização hidráulica e bacia de dissipação 

Tomada d’água 
Tipo: torre Comprimento: 7,90 m 
Número de vãos: 1 Altura máxima: 19,30 m 
Cota da soleira: 1.249,40 m Largura: 6,00 m 

Comporta de Adução 
Tipo: vagão Largura: 1,98 m 
Quantidade: 1 Altura: 1,60 m 
Acionamento: hidráulico Peso Unitário: 2,5 ton 

Grade 
Tipo: removível Largura: 1,59 m 
Quantidade: 1 Altura: 2,39 
Acionamento: eletromecânico  

Stoplog 
Tipo: deslizante Largura: 1,88 m 
Quantidade: 1 Altura: 1,63 m 

Descarregadores de 
Fundo 

Tipo: válvula dispersora Comprimento: 1,65 m 
Cota de instalação: 1.249,71 Diâmetro: 1,00 m 

Grade 
Tipo: removível Largura: 1,59 m 
Quantidade: 1 Altura: 2,39 m 
Acionamento: eletromecânico  

Stoplog Tipo: deslizante Largura: 1,88 m 
Quantidade: 1 Altura: 1,63 m 

Comporta Tipo: vagão Comprimento: 1,98 m 
Quantidade: 1 Altura: 1,60 m 

NA Normal 1.263,10 m 
NA Maximorum 1.264,75 m 

Fonte: DMED. 

 

2.1. Cronograma de Instalação 

 
O cronograma físico atualizado das obras de alteamento do vertedouro da Barragem do Ribeirão 
Cipó é apresentado na Figura 4 a seguir. 
 
Cabe ressaltar que, conforme mencionado anteriormente, o alteamento do vertedouro deverá ser 
realizado no período seco do ano, de forma a permitir o livre acesso de pessoas contratadas para 
realização das obras no local. 
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Figura 4 – Cronograma das obras de implantação. 

 
De acordo com os estudos apresentados, o canteiro de obras será composto por quatro containers 
metálicos, sendo um destinado ao escritório, um destinado à guarda de ferramentas e dois 
destinados à guarda de materiais. 
 
Entre dois containers será construído um refeitório com cobertura, mesa e bancos. Serão adotados 
banheiros químicos como instalações sanitárias, sendo os efluentes sanitários esgotados e 
encaminhados para tratamento por empresas devidamente licenciadas para esta atividade. 
 
O fornecimento de água se dará através de caminhão pipa, devendo ser instalados três reservatórios 
de fibra com volume de 7,5 m³ cada, perfazendo 22,5 m³. 
 
Os resíduos sólidos gerados serão separados diariamente, sendo os não recicláveis em recipientes 
devidamente identificados. Os resíduos não recicláveis serão encaminhados para a coleta pública 
municipal e os recicláveis para o almoxarifado da DMED para armazenamento temporário até a 
retirada pela Cooperativa Ação Reciclar. 
 
Os resíduos da construção civil, considerados como inertes, serão depositados em área de bota-fora 
devidamente licenciada pelo órgão ambiental municipal. 
 
Em relação ao número de empregados temporários na obra serão: um engenheiro, um mestre de 
obras, três pedreiros, seis ajudantes, dois motoristas e um vigia noturno. 
 
3. Caracterização Ambiental 
 
A Área de Estudo é a porção total na qual foram desenvolvidos os estudos abrangendo desde a área 
diretamente afetada (ADA) até os limites da sua área de influência (AID e AII). 
 
Em análise aos estudos apresentados a ADA - Área Diretamente Afetada inclui a área ocupada pelo 
empreendimento e todos os seus componentes incluindo assim as instalações auxiliares que serão 
modificadas (vertedouro alteado) e a área de ampliação do reservatório (nova área alagada).  
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As áreas de influência e de estudo tem como fundamento de sua definição a intensidade e a 
abrangência temporal e espacial dos impactos gerados pelo empreendimento. A área de influência 
não recebe diretamente as obras de engenharia, embora seja afetada por seus impactos em 
diferentes intensidades. A área de influência é subdividida em influência direta e indireta - AID e AII. 
 
A AID – Área de Influência Direta é a porção imediatamente exterior à ADA a qual pode sofrer de 
maneira mais intensa os impactos gerados nas fases de implantação, operação e desativação do 
empreendimento.  
 
A AII – Área de Influência Indireta é a área exterior à AID diferenciando dessa por receber os 
impactos de maneira menos intensa e de forma indireta recebendo um tratamento mais genérico. Há 
uma gradação dos impactos em termos espaciais diretamente associados à distância da origem 
desencadeadora do impacto, ou seja, a intensidade do impacto diminui com o aumento da distância. 
O limite entre AID e AII é na verdade uma faixa de transição. 
 
A delimitação das áreas de influência é detalhada a seguir nos itens meio biótico, meio físico e meio 
socioeconômico sendo a Área Diretamente Afetada pelo empreendimento a mesma para todos os 
itens.  
 

 
Figura 5 - ADA Área Diretamente Afetada pelo alteamento do vertedouro da 
Barragem do Ribeirão Cipó. 

 
3.1. Meio Físico 

 
A delimitação das áreas de influência direta e indireta (AID e AII) foi realizada levando em conta o 
sentido do fluxo das águas pluviais e fluviais uma vez que o aumento dos processos erosivos, o 
transporte e a deposição dos sedimentos e poluentes são uma das maiores preocupações que se 
deve ter no empreendimento. 
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A Área de Influência Direta foi definida pelas primeiras encostas no entorno da ADA que escoam 
diretamente para o reservatório. 
 
A Área de Influência Indireta foi definida como toda a microbacia do ribeirão do Cipó sendo a área 
de drenagem superficial do reservatório, a montante da barragem, não sofrendo influência. 
 
A Figura 6 apresenta a delimitação das Áreas de Influência do meio físico do empreendimento. 
 

 
Figura 6 - Área de influência direta e indireta do meio físico. 

 
3.1.1. Clima 

 
O clima da região de Poços de Caldas é temperado úmido com inverno seco e verão temperado, 
com precipitação média inferior a 60 mm em pelo menos um dos meses da estação seca e no verão 
a temperatura média do mês mais quente é de até 22°C. 
 
Segundo dados coletados por funcionário da DMED de Poços de Caldas, entre 1997 e 2008, a 
média de precipitação total na região nos últimos 21 anos foi de 1762 mm, com maior pluviosidade 
entre os meses de novembro e janeiro, e menor pluviosidade entre os meses de julho e setembro.  
 
As temperaturas médias mensais no ano de 2013 na região, segundo dados da estação de Caldas 
(INMET, 2014) variaram entre 14º e 22º, sendo as mínimas nos meses de julho e agosto e as 
máximas observadas nos meses de dezembro e janeiro. 
 

3.1.2. Hidrografia 
 
A Barragem do Ribeirão do Cipó está inserida na sub-bacia do rio Pardo, integrante da bacia do rio 
Grande, que por sua vez pertencente à bacia do rio Paraná.  
 
A bacia hidrográfica do rio Grande possui mais de 143.000 km² de área de drenagem. O rio Lambari, 
bacia de inserção da Barragem do Cipó, possui área de drenagem de aproximadamente 538 km² e 
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recebe esse nome após a confluência do ribeirão das Antas com o ribeirão dos Poços. A área de 
drenagem a montante da Barragem do Cipó possui 75 km². O seu curso principal tem 
aproximadamente 19 km da nascente até a confluência com o ribeirão das Antas. Os principais 
afluentes são o córrego do Leite, o ribeirão do Cipó, o córrego do Chapadão, o córrego Gigantes, o 
córrego dos Olhos d’água e o córrego da Pimenta. 
 
O empreendimento está inserido na Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos – 
UPGRH Afluentes Mineiros dos Rios Mogi-Guaçu e Pardo – GD6. 
 

 
Figura 7 - Microbacia do ribeirão do Cipó e localização da Barragem do Cipó. 

 
 

Tabela 2- Dados hidrometeorológicos da microbacia. 

DADOS HIDROMETEOROLÓGICOS 
Área de drenagem  75 km² 
Vazão mínima média mensal 0,55 m³/s 
Vazão mínima do registro histórico 0,10 m³/s 
Vazão residual de jusante 0,50 m³/s 
Vazão média de longo termo 2,05 m³/s 
Precipitação média anual 1.700 mm 
Q7,10 0,33 m³/s 

 
3.1.3. Geologia 

 
A bacia do ribeirão do Cipó está inserida no Maciço Alcalino de Poços de Caldas. 
 
Na área de estudo encontramos dois tipo litológicos predominantes: os fonolitos e os nefelina 
sienitos. Apesar de possuírem composição mineralógica semelhante diferenciam-se unicamente 
pelo modo de ocorrência, o primeiro de natureza vulcânica a subvulcânica e o segundo de natureza 
plutônica e/ou intrusiva, isto faz com que estas duas rochas apresentem perfis de alteração muito 
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distintos, tendo comportamentos geotécnicos bastante diferenciados (LIPORACI e ZUQUETTE, 
1999). 
 

 
Figura 8 - Geologia da microbacia do ribeirão do Cipó. 

 
3.1.4. Geomorfologia 

 
O Planalto de Poços de Caldas se destaca como uma unidade morfoestrutural representada por um 
planalto montanhoso, de configuração circular, estabelecido numa chaminé de rochas eruptivas 
alcalinas formada após a atividade magmática. Essa chaminé alcalina está inserida em uma grande 
unidade geomorfológica denominada “Planaltos Dissecados do Sul de Minas” que se estende por 
toda a Região de Planejamento do Sul de Minas e adentra o Estado de São Paulo (MDGEO, 2000). 
 
As altitudes médias dentro dessa grande unidade variam em torno de 1000m, com elevações que 
podem alcançar até 1.800m e áreas planas, nas várzeas, com altitudes médias em torno de 800m. 
Na microbacia do ribeirão do Cipó as altitudes variam entre 1.200 e 1.400 metros. 
 
A rede de drenagem dessa porção interna do maciço é dendrítica ou sub-paralela, com seus 
principais cursos d’água mostrando caimento no sentido noroeste. Os cursos d’água do Planalto 
têm declividade média de 4m/km, na região do Antas, e 5,5/km, no Cipó. Essas características de 
relevo são particularmente suavizadas na área de confluência dos ribeirões do Cipó e das Vargens 
com o ribeirão das Antas, na região do aeroporto e da fábrica da Alcoa, onde se observam várzeas 
bem desenvolvidas e traçados acentuadamente sinuosos dos rios. 
 

3.1.5. Solos 
 
De acordo com o Mapa de Solos do Estado de Minas Gerais (FEAM, 2010), no município de Poços 
de Caldas ocorrem as seguintes classes de solos: Latossolo Vermelho Amarelo distrófico (LVAd); 
Neossolo litólico distrófico (RLd); Argissolo Vermelho distrófico (PVd) e Cambissolo háplico Tb 
distrófico (CXbd). A área de estudo está indicada como local de ocorrência de Latossolo Vermelho 
Amarelo distrófico típico a moderado, textura siltosa/argilosa e Cambissolo Háplico distrófico típico e 
léptico a moderado, textura siltosa/argilosa e Neossolo litólico distrófico típico a fraco; todos sob 
fase floresta subperenifolia, em relevo forte ondulado e montanhoso. 
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Observa-se então na figura abaixo que, de acordo com o Mapa de Solos do Estado de Minas 
Gerais (FEAM, 2010), o reservatório da barragem do Cipó está localizado em área de Latossolo 
Vermelho Amarelo distrófico. 
 

 
Figura 9 - Classes de solos no município de Poços de Caldas. 

 
3.2. Meio Biótico 

 
A delimitação das áreas de influência direta e indireta para o meio biótico são os mesmos 
estabelecidos para o meio físico. 
 
A Área de Influência Direta foi definida pelas primeiras encostas no entorno da ADA que escoam 
diretamente para o reservatório. 
 
A Área de Influência Indireta foi definida como toda a microbacia do ribeirão do Cipó abrangendo as 
áreas naturais, as áreas antropizadas como, por exemplo, as pastagens e os reflorestamentos 
contemplados na REVLO. Os referidos locais podem servir como corredores para algumas espécies 
de fauna caso haja migração. 
 

3.2.1. Flora 
 
A Barragem do Ribeirão do Cipó está localizada no Bioma Mata Atlântica conforme o mapa de 
biomas brasileiros do IBGE, 2004. A pressão de atividades antrópicas sobre a região vem 
provocando alterações significativas na cobertura vegetal da região, com avanço sobre as os 
fragmentos de vegetação nativa. 
 
Segundo o mapeamento da vegetação do Zoneamento Ecológico Econômico de Minas Gerais (ZEE-
MG), as formações florestais inseridas na região do empreendimento são classificadas como 
Floresta Estacional Semidecidual Montana, por se tratar de uma região com altitudes mais elevadas, 
entre 1.200 e 1.400 metros. 
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O diagnóstico da cobertura vegetal e o mapeamento do uso e ocupação do solo na área de estudo 
foram realizados através de dados primários e secundários. O mapeamento do uso e ocupação do 
solo foi realizado através da fotointerpretação de imagens de satélite sendo posteriormente 
confirmado e refinado com dados obtidos em campo.  
 
O mapeamento contemplou a ADA – Área Diretamente Afetada, AID – Área de Influência Direta e AII 
– Área de Influência Indireta, o que permitiu uma análise mais detalhada de toda a área de inserção 
do empreendimento. A amostragem florística contemplou espécies arbóreas, arbustivas e herbáceas 
inseridas na ADA, AID e AII.  
 
Entre as espécies arbóreas identificadas estão: Alchornea triplinervia (tapi), Casearia sylvestris (erva-
lagarto), Cecropia pachystachya (embaúba), Croton floribundus (capixingui), Erythroxylum deciduum 
(fruta-de-pomba), Lafoensia pacari (pacari), Leucochloron incuriale (cortiça), Machaerium villosum 
(jacarandá-paulista), Matayba elaeagnoides (camboatá), Myrcia splendens (guamirim-folha-miúda), 
Nectandra oppositifolia (canela-ferrugem), Piptocarpha macropoda (vassourão-preto), Sapium 
glandulosum (leiteira), Syagrus romanzoffiana (jerivá), Zanthoxylum rhoifolium (mamica). No estrato 
arbustivo são comuns as espécies Lantana camara, Baccharis dracunculifolia, Miconia pepericarpa, 
Urtica sp. e no estrato herbáceo ocorrem Andropogon bicornis, Aspilia pascalioides, Baccharis 
trimera, Rhynchospora sp., entre outras.  
 
Durante a caracterização da vegetação presente na área do empreendimento foram identificadas um 
total de 102 espécies vegetais, distribuídas entre 51 famílias botânicas. De acordo com a Portaria do 
Ministério do Meio Ambiente nº 443 de 2014, que reconhece as espécies da flora brasileira 
ameaçadas de extinção, a espécie Araucaria angustifolia é considerada como “EN – em perigo” e a 
espécie Cedrela fissilis é considerada como “VU – vulnerável”. 
 
As tipologias/classe de uso do solo mapeadas na área de estudo (vide Figura 10) foram: área 
reflorestada, área úmida, bambuzal, campo limpo, cultura agrícola, edificações/benfeitorias, estradas, 
eucalipto, Floresta Estacional Semidecidual, mineração, pastagem, pasto sujo, reservatório d’água 
artificial (açudes/represas) e solo exposto. As áreas predominantes são os reflorestamentos de 
eucalipto e as pastagens evidenciando forte antropização. Os remanescentes florestais existentes na 
área de estudo são classificados como Floresta Estacional Semidecidual (FES) e se encontram em 
diferentes estágios de regeneração (inicial, médio e avançado). 
 
A tipologia/classe de uso de maior destaque na Área de Influência Direta é o eucalipto, seguido pela 
área de inundação do reservatório do ribeirão do Cipó, áreas de pastagem e cultura agrícola. 
 
Já a Área Diretamente Afetada pelo empreendimento está recoberta em grande parte por áreas de 
pastagens (pastagem e pasto sujo), existindo poucos remanescentes florestais nativos inseridos na 
faixa requerida para ampliação do reservatório.  
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Figura 10 - Croqui do mapeamento do uso do solo na AID do empreendimento. 

  
Ressalta-se que o reflorestamento no entorno do reservatório foi executado na faixa de 30 metros 
(APP) a partir da cota 1.263,20m, por ter sido a faixa considerada para fins de desapropriação das 
propriedades afetadas. A ampliação da cota do reservatório afetará especialmente áreas de 
pastagens, além de pequenas bordas de áreas reflorestadas e fragmentos florestais inseridos no 
entorno do empreendimento. A supressão de remanescentes florestais será bem reduzida e afetará 
exclusivamente os ambientes de bordas, no caso de FES em estágio médio. 
 

Tabela 3- Quantificação do uso e ocupação do solo. 

Classe de uso / tipologia Área (ha) % 

Pasto sujo 19,12 47,68% 
Pastagem 10,59 26,42% 
Área úmida 4,35 10,85% 
Área reflorestada com regeneração 2,08 5,19% 
FES estágio inicial 1,27 3,17% 
Eucalipto 1,20 3,00% 
Vertedouro 0,53 1,32% 
Área reflorestada com sub-bosque 0,38 0,94% 
FES estágio médio 0,21 0,52% 
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Barramento 0,17 0,43% 
Solo exposto 0,14 0,35% 
Estrada 0,04 0,10% 
Área reflorestada 0,01 0,04% 
Total 40,09 100% 

 
 Unidades de Conservação 

 
A avaliação das unidades de conservação na região do empreendimento foi realizada através dos 
dados disponíveis nos endereços eletrônicos do MMA - Ministério do Meio Ambiente, SIAM – 
Sistema Integrado de Informação Ambiental, ZEE-MG – Zoneamento Ecológico Econômico do 
Estado de Minas Gerais e SIGEL – Sistema de Informações Georreferenciadas do Setor Elétrico. 
 
A DMED possui uma RPPN - Reserva Particular do Patrimônio Natural denominada Rio das Antas, 
criada como medida compensatória pela implantação da Barragem do Cipó e UHE Antas II, conforme 
solicitado em condicionantes das licenças de operação dos dois empreendimentos. 
 
De acordo com as informações disponíveis para a região do empreendimento, a unidade de 
conservação mais próxima ao empreendimento é a RPPN Fazenda das Pedras, distante a 5,2 km do 
empreendimento. A Reserva Estadual Águas da Prata está distante cerca de 8,0 km da área do 
empreendimento. 
 

3.2.2. Fauna 
 
A caracterização da fauna na área do empreendimento foi realizada a partir de dados primários e 
secundários, abordando os seguintes grupos: mastofauna, avifauna, herpetofauna e ictiofauna.  

 
 Mastofauna 

 
Para a amostragem da mastofauna foram definidos pontos amostrais distribuídos ao longo de área 
diretamente afetada (ADA) e em localidades próximas ao empreendimento, na área definida como 
área de influência direta (AID). Considerando a área de influência da Barragem do Cipó, 44 
espécies de mamíferos de médio e grande porte podem ocorrer na região sendo que destas 24 
estão sob algum grau de ameaça para o Estado de Minas Gerais.  
 
Tabela 4 – Levantamento secundário de espécies de mamíferos terrestres de maior porte, de 
possível ocorrência na região estudada. 
Nome Científico Nome Popular Endemismo Grau de Ameaça 

COPAM MMA IUCN 
ORDEM: DIDELPHIMORPHIA 
Família: Didelphidae 

     

Didelphis aurita Gambá --- --- --- LC 
Didelphis albiventris   Gambá --- --- --- LC 
Chironectes minimus  Cuíca d’água  --- VU --- LC 

ORDEM: CINGULATA 
Família: Dasypodidae 

     

Dasypus novemcinctus  Tatu-galinha --- --- --- LC 
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Dasypus septemcinctus Tatu-galinha --- --- --- LC 
Euphractus sexcinctus Tatu-peba --- --- --- LC 
Cabassous tatouay  Tatu-de rabo-mole --- --- --- LC 
Priodontes maximus Tatu-canastra --- EN VU VU 

ORDEM: PILOSA 
Família: Bradypodidae 

     

Bradypus variegatus Bicho-preguiça --- --- --- LC 
Família: Myrmecophagidae      

Myrmecophaga tridactyla Tamanduá-bandeira --- VU VU VU 
Tamandua tetradactyla Tamanduá- mirim --- --- --- LC 

ORDEM: PRIMATES 
Família: Cebidae 

     

Callithrix aurita Sagui-da-serra --- EN EN VU 
Callithrix flaviceps Sagui-da-serra --- EN EN EN 
Callithrix kuhlii Sagui-de-wied --- EN --- NT 
Sapajus nigritus Macaco-prego X --- --- --- 

Família: Atelidae      
Alouatta guariba Bugio --- VU CR LC 
Brachyteles arachnoides Mono-carvoeiro X --- EN EN 

Família: Pitheciidae      
Callicebus melanochir Sauá X EN VU VU 
Callicebus personatus Sauá X EN VU VU 

ORDEM: RODENTIA 
Família: Caviidae 

     

Hydrochoerus hydrochaeris Capivara --- --- --- LC 
Família: Dasyproctidae      

Dasyprocta azarae Cutia --- --- --- DD 
Família: Cuniculidae      

Cuniculus paca Paca --- --- --- LC 
ORDEM: LAGOMORPHA 
Família: Leporidae 

     

Sylvilagus brasiliensis Tapiti --- --- --- LC 
Lepus europaeus* Lebre --- --- --- LC 

ORDEM: CARNIVORA 
Família: Felidae 

     

Leopardus pardalis Jaguatirica --- VU --- LC 
Leopardus tigrinus Gato-do-mato --- VU EN VU 
Leopardus wiedii Gato-maracajá --- EN VU NT 
Puma concolor Suçuarana --- CR VU LC 
Puma yagouaroundi Gato-mourisco --- --- VU LC 
Panthera onca Onça-pintada --- CR VU NT 

Família: Canidae      
Cerdocyon thous Cachorro-do-mato --- --- --- LC 

Família: Mustelidae      
Eira barbara Irara --- --- --- LC 
Galictis cuja Furão-pequeno --- --- --- LC 
Lontra longicaudis Lontra --- VU --- DD 
Pteronura brasiliensis Ariranha --- CR VU EN 

Família: Procyonidae      
Nasua nasua Quati --- --- --- LC 
Procyon cancrivorus Mão-pelada --- --- --- LC 
Potus flavus Jupará --- EN --- --- 

ORDEM: PERISODACTYLA 
Família: Tapiridae 
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Tapirus terrestris Anta --- EN --- VU 
ORDEM: ARTIODACTYLA 
Família: Tayassuidae 

     

Pecari tajacu Cateto --- VU --- --- 
Tayassu pecari Queixada --- EN VU VU 

Família: Cervidae      
Ozotoceros bezoarticus Veado-campeiro --- EN VU NT 
Mazama americana Veado-mateiro --- --- --- DD 
Mazama gouazoubira Veado-catingueiro --- --- --- LC 

LEGENDA: * Espécies exóticas 
As espécies foram classificadas quanto ao endemismo para o bioma Mata Atlântica e grau de ameaça para o estado de Minas 
Gerais, para o Brasil e para a IUCN (MMA 2014; COPAM, 2010; IUCN 2014). 
Graus de ameaça: CR = criticamente em perigo, EN = em perigo, VU = vulnerável, NT = quase ameaçada, DD = dados 
insuficientes. 

 
No levantamento de mastofauna para as áreas no entorno da Barragem do Cipó foram obtidos 
apenas dois registros do grupo a capivara (Hydrocoerus hydrochaerys) e a jaguatirica (Leopardus 
pardalis). Os registros foram feitos por meio de vestígios (pegadas e fezes). 
 
Tabela 5 – Lista das espécies de mamíferos registradas na ADA e AID durante o diagnóstico da 
mastofauna na área da Barragem do Cipó. 
Nome Científico Nome 

Popular 
Área de 

ocorrência 
Grau de Ameaça 

COPAM MMA IUCN 
ORDEM: RODENTIA 
Família: Caviidae      

Espécie: Hydrocoerus hydrochaerys capivara ADA e AID --- --- LC 
ORDEM: CARNIVORA 
Família: Felidae      

Espécie: Leopardus pardalis jaguatirica AID VU --- LC 
LEGENDAS: As categorias de ameaça foram definidas segundo as listas de espécies ameaçadas do Conselho de Políticas 
Ambientais de Minas Gerais (2010), Ministério do Meio Ambiente (2014) e IUCN (2014).   
Legenda do grau de ameaça: LC: preocupação menor; VU: vulnerável 

 
Espécies ameaçadas de extinção e protegidas por lei 

 
Das espécies registradas na área de estudo, Leopardus pardalis está sob algum grau de ameaça na 
listagem estadual de espécies ameaçadas (COPAM, 2010). 
 

 Avifauna 
 
Para as amostragens da avifauna procurou-se distribuir os pontos amostrais por toda a Área de 
Influência Direta (AID) do empreendimento, priorizando as áreas de mata nativa e as áreas de 
várzea próximas ao entorno da barragem. Durante o período de levantamento da avifauna foram 
registradas 67 espécies de aves, pertencentes a 15 famílias. A família com maior número de 
espécies foi a Thraupidae (n=7), seguida de Tyrannidae (n=6), Furnariidae (n=4) e Columbidae 
(n=4).  Três espécies no presente estudo ainda não foram documentadas para região (Vasconcelos, 
2009; Wikiaves), estas são o peixe-frito-verdadeiro (Dromococcyx phasianellus), o cabeça-seca 
(Mycteria americana) e o colhereiro (Platalea ajaja). No quadro abaixo são apresentados todos os 
táxons registrados na presente campanha, assim como a frequência de ocorrência de cada uma 
dessas espécies nas listas de Mackinnon. 
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Tabela 6 – Taxons registrados durante o levantamento de avifauna na Barragem do Cipó. 
Nome do Táxon Nome Comum N F Sen Hab Grau de Ameaça 

MG MMA IUCN 
Anseriformes Linnaeus, 1758 
Anatidae Leach, 1820 

        

Cairina moschata (Linnaeus, 1758) pato-do-mato 2 1,68 M A -- -- -- 
Amazonetta brasiliensis (Gmelin, 1789) pé-vermelho 3 2,52 B A -- -- -- 

Ciconiiformes Bonaparte, 1854 
Ciconiidae Sundevall, 1836 

        

Mycteria americana (Linnaeus, 1758) cabeça-seca 1 0,84 B A VU -- -- 
Phalacrocoracidae Reichenbach, 1849         

Phalacrocorax brasilianus (Gmelin, 1789) biguá 1 0,84 B A -- -- -- 
Pelecaniformes Sharpe, 1891 
Ardeidae Leach, 1820 

        

Ardea cocoi (Linnaeus, 1766) garça-moura  1 0,84 B A -- -- -- 
Ardea alba (Linnaeus, 1758)  garça-branca-grande  5 4,2 B A -- -- -- 
Syrigma sibilatrix (Temminck, 1824)  maria-faceira  2 1,68 B A -- -- -- 
Egretta thula (Molina, 1782)  garça-branca-pequena  4 3,36 B A -- -- -- 

Threskiornithidae Poche, 1904         
Theristicus caudatus (Boddaert, 1783)  curicaca 1 0,84 B N -- -- -- 
Platalea ajaja (Linnaeus, 1758) colhereiro  1 0,84 B A VU -- -- 

Cathartiformes Seebohm, 1890 
Cathartidae Lafresnaye, 1839 

        

Cathartes aura (Linnaeus, 1758)  urubu-de-cabeça-vermelha  1 0,84 B N -- -- -- 
Coragyps atratus (Bechstein, 1793)  urubu-de-cabeça-preta  2 0,84 B N -- -- -- 

Accipitriformes Bonaparte, 1831 
Accipitridae Vigors, 1824 

        

Heterospizias meridionalis (Latham, 1790)  gavião-caboclo  1 0,84 B N -- -- -- 
Rupornis magnirostris (Gmelin, 1788)  gavião-carijó  2 1,68 B F -- -- -- 

Charadriiformes Huxley, 1867         
Vanellus chilensis (Molina, 1782)  quero-quero  5 4,2 B N -- -- -- 

Columbiformes Latham, 1790 
Columbidae Leach, 1820 

        

Columbina talpacoti (Temminck, 1811)  rolinha-roxa  2 1,68 B N -- -- -- 
Columba livia (Gmelin, 1789)  pombo-doméstico  2 1,68 B N -- -- -- 
Patagioenas picazuro (Temminck, 1813)  pombão  9 7,56 M N -- -- -- 
Leptotila verreauxi Bonaparte, 1855  juriti-pupu  2 1,68 B F -- -- -- 

Cuculiformes Wagler, 1830 
Cuculidae Leach, 1820 

        

Crotophaga ani Linnaeus, 1758  anu-preto  2 1,68 B N -- -- -- 
Guira guira (Gmelin, 1788)  anu-branco  4 3,36 B N -- -- -- 
Dromococcyx phasianellus (Spix, 1824)  peixe-frito-verdadeiro  1 0,84 M F -- -- -- 

Apodiformes Peters, 1940 
Trochilidae Vigors, 1825 

        

Chlorostilbon lucidus (Shaw, 1812)  besourinho-de-bicovermelho  1 0,84 B F -- -- -- 
Leucochloris albicollis (Vieillot, 1818)  beija-flor-de-papo-branco  2 1,68 M F -- -- -- 

Trogoniformes A. O. U., 1886 
Trogonidae Lesson, 1828 

        

Trogon surrucura (Vieillot, 1817) surucuá-variado  1 0,84 M F -- -- -- 
Piciformes Meyer & Wolf, 1810 
Ramphastidae Vigors, 1825 

        

Ramphastos toco Statius (Muller, 1776)  tucanuçu  2 1,68 M F -- -- -- 
Ramphastos dicolorus (Linnaeus, 1766)  tucano-de-bico-verde 2 1,68 M F -- -- -- 

Picidae Leach, 1820         
Colaptes melanochloros (Gmelin, 1788)  pica-pau-verde-barrado  1 0,84 B F -- -- -- 
Colaptes campestris (Vieillot, 1818)  pica-pau-do-campo  4 3,36 B N -- -- -- 

Cariamiformes Furbringer, 1888 
Cariamidae Bonaparte, 1850 

        

Cariama cristata (Linnaeus, 1766)  seriema 1 0,84 M N -- -- -- 
Falconiformes Bonaparte, 1831 
Falconidae Leach, 1820 

        

Caracara plancus (Miller, 1777)  caracará  5 4,2 B N -- -- -- 
Milvago chimachima (Vieillot, 1816)  carrapateiro  1 0,84 B N -- -- -- 

Psittaciformes Wagler, 1830         
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Psittacidae Rafinesque, 1815 
Psittacara leucophthalmus (Statius Muller, 1776)  periquitão-maracanã  4 3,36 B F -- -- -- 

Passeriformes Linnaeus, 1758 
Furnariidae Gray, 1840 

        

Furnarius rufus (Gmelin, 1788)  joão-de-barro 2 1,68 B N -- -- -- 
Lochmias nematura (Lichtenstein, 1823)  joão-porca  1 0,84 M F -- -- -- 
Synallaxis ruficapilla (Vieillot, 1819)  pichororé  6 5,04 M F -- -- -- 
Synallaxis spixi (Sclater, 1856)  joão-teneném  3 2,52 B N -- -- -- 

Pipridae Rafinesque, 1815         
Chiroxiphia caudata (Shaw & Nodder, 1793)  tangará  1 0,84 M F -- -- -- 

Platyrinchidae Bonaparte, 1854         
Platyrinchus mystaceus (Vieillot, 1818)  patinho  1 0,84 A F -- VU -- 

Tyrannidae Vigors, 1825         
Camptostoma obsoletum (Temminck, 1824)  risadinha  2 1,68 B F -- -- -- 
Capsiempis flaveola (Lichtenstein, 1823)  marianinha-amarela  1 0,84 A F -- -- -- 
Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766)  bem-te-vi  4 3,36 B F -- -- -- 
Tyrannus savana (Vieillot, 1808)  tesourinha  4 3,36 B N -- -- -- 
Knipolegus lophotes (Boie, 1828)  maria-preta-de-penacho  1 0,84 M N -- -- -- 
Xolmis cinereus (Vieillot, 1816)  primavera  3 2,52 B N -- -- -- 

Vireonidae Swainson, 1837         
Cyclarhis gujanensis (Gmelin, 1789)  pitiguari  3 2,52 B F -- -- -- 

Corvidae Leach, 1820         
Cyanocorax cristatellus (Temminck, 1823)  gralha-do-campo  1 0,84 M N -- -- -- 

Hirundinidae Rafinesque, 1815         
Pygochelidon cyanoleuca (Vieillot, 1817)  andorinha-pequena-de-casa  1 0,84 B N -- -- -- 
Stelgidopteryx ruficollis (Vieillot, 1817)  andorinha-serradora  1 0,84 B N -- -- -- 
Tachycineta albiventer (Boddaert, 1783)  andorinha-do-rio  2 1,68 B N -- -- -- 

Troglodytidae Swainson, 1831         
Troglodytes musculus (Naumann, 1823)  corruíra  5 4,2 B N -- -- -- 

Turdidae Rafinesque, 1815         
Turdus leucomelas (Vieillot, 1818) sabiá-barranco 3 2,52 B F -- -- -- 
Turdus rufiventris (Vieillot, 1818)  sabiá-laranjeira  3 2,52 B F -- -- -- 
Turdus albicollis (Vieillot, 1818)  sabiá-coleira  4 3,36 B F -- -- -- 

Mimidae Bonaparte, 1853         
Mimus saturninus (Lichtenstein, 1823)  sabiá-do-campo  2 1,68 B N -- -- -- 

Passerellidae Cabanis & Heine, 1850         
Zonotrichia capensis (Statius Muller, 1776)  tico-tico  11 9,24 B N -- -- -- 

Parulidae Wetmore, Friedmann, Lincoln, Miller, 
Peters, van Rossem, Van Tyne & Zimmer 1947 

        

Basileuterus culicivorus (Deppe, 1830)  pula-pula 2 1,68 M F -- -- -- 
Myiothlypis leucoblephara (Vieillot, 1817)  pula-pula-assobiador  9 7,56 M F -- -- -- 

Icteridae Vigors, 1825         
Pseudoleistes guirahuro (Vieillot, 1819)  chopim-do-brejo  3 2,52 B A -- -- -- 

Thraupidae Cabanis, 1847         
Saltator similis (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)  trinca-ferro-verdadeiro  8 6,72 B F -- -- -- 
Tangara sayaca (Linnaeus, 1766)  sanhaçu-cinzento  3 2,52 B F -- -- -- 
Schistochlamys ruficapillus (Vieillot, 1817)  bico-de-veludo  1 0,84 M F -- -- -- 
Dacnis cayana (Linnaeus, 1766) saí-azul  1 0,84 B F -- -- -- 
Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766) canário-da-terra-verdadeiro  1 0,84 B N -- -- -- 
Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766) tiziu  2 1,68 B N -- -- -- 
Sporophila caerulescens (Vieillot, 1823)  coleirinho  3 2,52 B N -- -- -- 

Fringillidae Leach, 1820         
Euphonia chlorotica (Linnaeus, 1766)  fim-fim  1 0,84 B F -- -- -- 

LEGENDAS: F: Frequência de ocorrência de cada espécie no total de listas de Mackinnon (n = 84).  
O perfil de sensibilidade (Sen) das espécies às perturbações antrópicas segue a classificação proposta por Stotz 
et al. (1996): alta (A), média (M), baixa (B) e sem informação (SI). Hab: Habitat preferencial (A – ambiente aquático, F – ambiente 
florestal e N – áreas abertas – adaptado de Stotz et al. 1996). 
O nível de Ameaça de extinção para o estado de Minas Gerais (Fundação Biodiversitas, 2007), Brasil (MMA) e IUCN Red List of 
Threatened Species (IUCN, 2013), sendo as espécies classificadas em vulnerável (VU). 
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Espécies ameaçadas e protegidas por lei 
 
Durante os levantamentos em campo foram registradas duas espécies de aves ameaçadas, segundo 
a lista estadual, o cabeça-seca (Mycteria americana) e o colhereiro (Platalea ajaja), e uma espécie 
considerada vulnerável conforme Portaria MMA nº 444 de 2014, Platyrinchus mystaceus (patinho). 

 
 Hepertofauna 

 
A herpetofauna engloba os anfíbios e répteis, grupos que desempenham um importante papel no 
equilíbrio e manutenção dos ecossistemas. Com o objetivo de conhecer a composição 
herpetofaunística na área do empreendimento e arredores, definiram-se pontos amostrais 
distribuídos ao longo de área diretamente afetada (ADA) e área de influência direta (AID). Os 
pontos de amostragem da ADA foram distribuídos ao longo das duas margens do reservatório. 
Durante a campanha do diagnóstico da herpetofauna nas áreas de influência da Barragem do Cipó 
foi registrado um total de 17 espécies de herpetofauna, sendo 16 espécies de anfíbios e uma única 
espécie de réptil (a serpente Bothrops alternatus). 
 
Das áreas amostradas (ADA e AID), a ADA apresentou a menor riqueza (n=7), enquanto a AID 
apresentou riqueza de 16 espécies. A abundância observada na AID (n=100) foi quase o triplo da 
ADA (n=38). Essa diferença na abundância já era esperada, pois na AID encontram- se fragmentos 
de mata e maior número de sítios reprodutivos para anfíbios. Cabe ressaltar aqui que os pontos 
definidos dentro dos limites de ADA e AID são bastante próximos, e provavelmente as espécies 
encontradas ocorrem por toda a extensão de ambas as áreas. 
 
Dentre as 17 espécies amostradas durante diagnóstico da herpetofauna, seis foram registradas na 
ADA e AID (Dendropsophus minutus, Iscnocnema juipoca, Leptodactylus latrans, Physalaemus 
cuvieri, Rhinella ornata e Rhinella rubescens). As seis espécies são associadas a áreas abertas e/ou 
florestais, bastante resistentes a pressões antrópicas, portanto é comum encontrá-las. O viperídeo 
Bothrops alternatus só foi encontrado na ADA, enquanto os anuros Adenomera thomei, 
Aplastodiscus perviridis, Hypsiboas albopunctatus, Hypsiboas beckeri, Hypsiboas faber, Hypsiboas 
prasinus, Odontophrynus americanus, Odontophrynus cultripes, Rhinella icterica e Rhinella 
scheneideri só foram registrados na AID (tabela a seguir).  
 
Todas as espécies encontradas são de áreas abertas, ou ocorrem tanto em áreas abertas quanto 
florestais, e são tolerantes a intervenções antrópicas no ambiente. 
 

Tabela 7 – Lista das espécies de anfíbios e répteis registradas durante o diagnóstico da 
herpetofauna na ADA e AID da Barragem do Cipó. 

Nome Científico Nome Popular total Área de 
ocorrência 

Grau de Ameaça 

MG MMA IUCN 
ANURA 
Brachycephalidae 

      

Iscnocnema juipoca Rãzinha 35 ADA e AID -- -- LC 
Bufonidae       

Rhinella icterica Sapo-cururu 3 AID -- -- LC 
Rhinella ornata Sapo-cururuzinho 6 ADA e AID -- -- LC 
Rhinella rubescens Sapo-cururu 5 ADA e AID -- -- LC 
Rhinella schneideri Sapo-cururu 3 AID -- -- LC 

Hylidae       
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Aplastodiscus perviridis Perereca-verde 4 AID -- -- LC 
Dendropsophus minutus Pererequinhado-brejo 15 ADA e AID -- -- LC 
Hypsiboas albopunctatus Perereca-cabrinha 1 AID -- -- LC 
Hypsiboas beckeri Perereca-de-pijama 1 AID -- -- LC 
Hypsiboas faber Sapo-ferreiro 2 AID -- -- LC 
Hypsiboas prasinus Perereca 6 AID -- -- LC 

Leptodactylidae       
Adenomera thomei Rãzinha-assobiadora 3 AID -- -- LC 
Leptodacylus latrans Rã-manteiga 5 ADA e AID -- -- LC 
Physalaemus cuvieri  Rã-cachorro 36 ADA e AID -- -- LC 

Odontophrynidae       
Odontophrynus americanus Sapo-boi 11 AID -- -- LC 
Odontophrynus cultripes Sapo-boi 1 AID -- -- LC 

SQUAMATA 
Viperidae 

      

Bothrops alternatus Urutu-cruzeiro 1 ada -- -- -- 
Legenda:  
As categorias de ameaça foram definidas segundo as listas de espécies ameaçadas do Conselho de Políticas 
Ambientais de Minas Gerais (2010), Ministério do Meio Ambiente (2014) e IUCN (2014), seguindo as seguintes 
legendas: LC: preocupação menor. 

 
Espécies ameaçadas e protegidas por lei 

 
Nenhuma das espécies de herpetofauna amostradas consta no Livro Vermelho da Fauna Brasileira 
Ameaçada de Extinção (MMA, 2008). 
 

 Ictiofauna 
 
A caracterização da ictiofauna na região do empreendimento foi realizada a partir de resultados 
primários obtidos em um monitoramento executado na sub-bacia do ribeirão das Antas. 
 
Para observar a influência que o reservatório exerce sobre a fauna aquática, o empreendimento 
realiza um programa de gerenciamento da ictiofauna na sub-bacia do ribeirão das antas. Foram 
então apresentados os resultados obtidos desde abril de 1998, sendo coletados 3.765 indivíduos, 
pertencentes a 21 espécies, 11 famílias e 5 ordens. Tendo em vista a pequena alteração da 
composição de espécies da sub-bacia, em comparação com resultados anteriores, manteve-se a 
constatação de que esta é dominada por espécies de ampla distribuição no sudeste brasileiro e que 
são capazes de completar seu ciclo de vida na área de estudo, ou seja, não necessitam de longos 
trechos de rio livre, pois não são migratórias.  
 

Tabela 8 – Lista de espécies de peixes capturados na bacia do 
ribeirão das Antas. 

Nome Científico Nome Popular 

ORDEM: CHARACIFORME 
Família: Characidae 
Subfamília: Tetragonopterinae 

 

Astyanax bimaculatus (Linnaeus, 1758) Lambari, tambiúi 
Astyanax fasciatus (Cuvier, 1819) Lambari 
Astyanax scabripinnis (Jenyns, 1842) Lambari 

Subfamília: Cheirodontinae  
Serrapinnus heterodon (Eigenmann, 1915) Piaba 

Família: Crenuchidae 
Subfamília: Characidiinae 

 

Characidium cf. zebra (Eigenmann, 1909) -- 
Família: Erythrinidae  
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Hoplias lacerdae (Ribeiro, 1908) Trairão 
Hoplias malabaricus (Bloch, 1794) Traíra 

Família: Anostomidae  
Leporinus elongatus (Valenciennes, 1849) Piapara 
Leporinus octofasciatus (Steindachner, 1917) Timboré 

Família: Curimatidae  
Cyphocharax modestus (Fernandez-Yépez, 1948) Saguiru 

ORDEM: GYMNOTIFORMES 
Família: Gymnotidae 

 

Gymnotus carapo (Linnaeus, 1758) Sarapó 
ORDEM: SILURIFORMES 
Família: Callichthyidae 

 

Hoplosternum littorale (Hancock, 1828) Caborja 
Família: Pimelodidae 
Subfamília: Pimelodinae 

 

Pimelodus maculatus (Lacépède, 1803) Mandi-amarelo 
Rhamdia cf. quelen (Quoy & Gaimard, 1824) Bagre 

Família: Loricariidae 
Subfamília: Hypostominae 

 

Hypostomus ancistroides (Ihering, 1911) Cascudo 
Hypostomus sp. 2 Cascudo 
Hypostomus sp. 3 Cascudo 

ORDEM: PERCIFORME 
Família: Cichlidae 

 

Cichlasoma cf. facetum (Jenyns, 1842) Cará 
Geophagus brasiliensis (Quoy & Gaimard, 1824) Cará 
Tilapia sp. Tilápia 

ORDEM: CYPRINODONTIFORMES 
Família: Poeciliidae 

 

Phalloceros caudimaculatus (Hensel, 1868) Barrigudinho 
Fonte: Bio-Ambiental Consultoria (2000). 

 
As três espécies mais abundantes foram o saguiru (Cyphocharax modestus), o cascudo 
(Hypostomus ancistroides) e o lambari (Astyanax fasciatus). 
 
O monitoramento realizado na sub-bacia do ribeirão das antas concluiu que não haveria 
necessidade da realização de programas de peixamento, como forma de atenuação de impactos 
(mortandades). Os dados apresentados no estudo mostraram que não houve eliminação (extinção 
local) de espécies e que a sub-bacia não possui espécies de piracema, no trecho a montante da 
cachoeira do Rolador. 

 
3.3. Meio Socioeconômico 

 
A delimitação das áreas de influência direta e indireta para o meio socioeconômico foi definida como 
o limite do município de Poços de Caldas em função da sua localização física e da sua relação com o 
município, pois supre grande parte do abastecimento de água da população além de contribuir para a 
geração de energia elétrica. Ressalta-se que as propriedades no entorno do empreendimento não 
foram consideradas como direta ou indiretamente afetadas uma vez que a ampliação do nível do 
reservatório e as obras necessárias afetarão apenas a propriedade da DME. 
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Figura 11 – Área de influência direta e indireta do meio socioeconômico. 

 
O município de Poços de Caldas apresenta uma população de 152.435 habitantes, de acordo com o 
último censo realizado pelo IBGE no município (2010). É o município mais populoso do sul de MG, 
sua população flutuante é de 225.580 habitantes, possui área de 547,261 km² e densidade 
demográfica de 278,54 habitantes/km². 
 
Em relação à economia (produto interno bruto), o município de Poços de Caldas é uma cidade onde 
o setor de serviços é predominante, seguido da indústria, tendo como destaque a extração mineral 
da região. 
 
O serviço de abastecimento de água e esgoto do município são prestado pela Prefeitura através do 
Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) e os serviços de limpeza urbana através da 
Secretaria de Serviços Urbanos. Os serviços de distribuição de energia elétrica são prestados pela 
DME Distribuição S.A. - DMED (ex. Departamento Municipal de Eletricidade), empresa pública 
municipal, a qual atende exclusivamente o município de Poços de Caldas, sua área de concessão, 
desde 1955. 
 

3.4. Análise do Zoneamento Ecológico-Econômico de Minas Gerais 
 
Entende-se como vulnerabilidade natural a incapacidade de uma unidade espacial resistir e/ou 
recuperar-se após sofrer impactos negativos decorrentes de atividades antrópicas. Deve-se ressaltar 
que a vulnerabilidade natural é referente à situação atual do local. Logicamente, áreas altamente 
antropizadas são menos vulneráveis a novas atividades humanas do que áreas ainda não 
antropizadas. 
 
Após verificação do Zoneamento Ecológico Econômico de Minas Gerais – ZEE, pelo site 
http://geosisemanet.meioambiente.mg.gov.br/zee/, através das coordenadas geográficas latitude sul 
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21º 15’ 12,84” e longitude oeste 46º 36’ 29,24”, os dados obtidos demonstram que o empreendimento 
se encontra em área de vulnerabilidade natural baixa.  
 
Verifica-se também que a potencialidade de contaminação de aquíferos enquadra-se como muito 
baixa, enquanto a prioridade para conservação da flora, a integridade da flora, a vulnerabilidade do 
solo à contaminação e à erosão, e a probabilidade de contaminação ambiental pelo uso do solo 
enquadram-se como média. 
 
Já a integridade da fauna e a vulnerabilidade de recursos hídricos enquadram-se como baixa e o 
risco potencial de erosão como alto. 
 
Desta forma, verifica-se a inexistência de restrições ambientais levantados pelo ZEE para 
manutenção e alteamento pretendido pelo empreendedor do barramento. 
 
4. Utilização e Intervenção em Recursos Hídricos 
 
O empreendimento possui uma Certidão de Registro de Uso da Água nº 786778/2015, no âmbito do 
processo de outorga nº 23089/2015, para explotação de 0,42 m³/dia de águas subterrâneas por meio 
de poço manual para fins de consumo humano, no ponto de coordenadas geográficas de latitude 
21º51’06”S e longitude 46º36’41”W, com validade até 14/08/2018. 
 
Em 22/10/2015 foi solicitada a renovação da Portaria de Outorga nº 152/1995, no âmbito do 
processo de outorga nº 31563/2015, para barramento sem captação para fins de regularização de 
vazão na Represa Lindolpho Pio da Silva (Barragem Ribeirão do Cipó). Esta solicitação encontra-se 
analisada e com parecer favorável ao deferimento do pedido de renovação da Portaria de Outorga nº 
152/1995, com validade de 20 (vinte) anos. 
 
Em 02/05/2017 foi solicitada a retificação da Portaria de Outorga nº 152/1995, no âmbito do processo 
de outorga nº 13619/2017, para barramento sem captação para fins de regularização de vazão na 
Represa Lindolpho Pio da Silva (Barragem Ribeirão do Cipó), em virtude do alteamento do 
vertedouro pleiteada no âmbito do processo COPAM nº 11381/2005/004/2015. Esta solicitação 
encontra-se analisada e com parecer favorável ao deferimento do pedido de retificação da Portaria 
de Outorga nº 152/1995, com validade de 20 (vinte) anos. 
 

Tabela 9 – Características do barramento atualmente e após alteração. 

Condição atual do barramento 
Condição futura do barramento após 

alteamento do vertedouro 
NA máx. normal de operação: 1.262,50 m NA máx. normal de operação: 1.263,10 m 
Área alagada: 450 ha Área alagada: 490 ha 
Volume armazenado: 32,87 x 106 m³ Volume armazenado: 35,54 x 106 m³ 

 
5. Autorização para Intervenção Ambiental (AIA) 
 
Em 11/08/2015 foi formalizado o processo AIA nº 05548/2015, requerendo as intervenções 
ambientais dentro de APP, detalhadas na Tabela 10 e das intervenções ambientais fora da APP na 
Tabela 11. 
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Tabela 10 – Intervenções ambientais dentro da APP 

Uso do solo Fitofisionomia
Estágio de 

regeneração
Tipo de 

intervenção
Área de 

intervenção (ha)
Rendimento 
lenhoso (m³)

Coordenadas UTM

Reflorestamento
Área reflorestada 
com sub-bosque

Inicial
Supressão sem 
destoca

0,13 0,1892 332767/7582682

Reflorestamento
Área reflorestada 
com regeneração

Inicial
Supressão sem 
destoca

0,004 0,0063 332768/7582682

Brejo Área úmida Não se aplica Sem supressão 1,94 0 332004/7576786
Área antrópica Estrada Não se aplica Sem supressão 0,02 0 332020/7578944

Reflorestamento exótico Eucalipto Não se aplica
Supressão com 
destoca

0,05 6,4983 332858/7579881

Vegetação nativa FES estágio médio Médio
Supressão com 
destoca

0,06 0,08966 332880/7582894

Vegetação nativa FES estágio inicial Inicial
Supressão com 
destoca

0,38 0,54609 332147/7581570

Área antrópica Pastagem Não se aplica Sem supressão 0,21 0 332149/7581086
Área antrópica Pasto sujo Não se aplica Sem supressão 2,57 0 331802/7580824

5,36 7,33

Descrição do uso do solo da área impactada pela inundação dentro da APP

TOTAL  
 

Tabela 11 – Intervenções ambientais fora da APP 

Uso do solo Fitofisionomia
Estágio de 

regeneração
Tipo de 

intervenção
Área de 

intervenção (ha)
Rendimento 
lenhoso (m³)

Coordenadas UTM

Reflorestamento Área  reflorestada Inicial
Supressão sem 
destoca

0,01 0,0202 332244/7576784

Reflorestamento
Área reflorestada 
com sub-bosque

Inicial
Supressão sem 
destoca

0,25 0,3504 332879/7582837

Reflorestamento
Área reflorestada 
com regeneração

Inicial
Supressão sem 
destoca

2,08 2,9584 332640/7580343

Brejo Área úmida Não se aplica Sem supressão 2,41 0 331263/7575882

Vegetação nativa
Campo estágio 
médio

Médio
Supressão sem 
destoca

0,12 0 332123/7580907

Área antrópica Estrada Não se aplica Sem supressão 0,02 0 333270/7577433

Reflorestamento exótico Eucalipto Não se aplica
Supressão com 
destoca

1,16 161,4804 332801/7579770

Vegetação nativa FES estágio médio Médio
Supressão com 
destoca

0,15 0,2075 332162/7579154

Vegetação nativa FES estágio inicial Inicial
Supressão com 
destoca

0,89 1,2652 331992/7579055

Área antrópica Pastagem Não se aplica Sem supressão 10,38 0 332992/7576901
Área antrópica Pasto sujo Não se aplica Sem supressão 16,42 0 332101/7576092
Área antrópica Solo exposto Não se aplica Sem supressão 0,14 0 333267/7577342
Área antrópica Vertedouro Não se aplica Sem supressão 0,53 0 333567/7582565
Área antrópica Barramento Não se aplica Sem supressão 0,17 0 333731/7582563

34,73 166,28

Descrição do uso do solo da área impactada pela inundação fora da APP

TOTAL  
 

5.1. Supressão de Vegetação e Intervenção em APP 
 

A remoção da vegetação visa atender a Lei nº 3.824/60, que torna obrigatória a destoca e 
consequente limpeza das bacias hidráulicas, dos açudes, represas ou lagos artificiais, construídos 
pela União, pelos Estados, pelos Municípios ou por empresas particulares que gozem de concessões 
ou de quaisquer favores concedidos pelo Poder Público. Esta remoção também visa atender a 
questão do aproveitamento do econômico material lenhoso e induzir o deslocamento gradual da 
fauna silvestre presente na área atingida. 

Para a ampliação do empreendimento será necessária a inundação de 40,09 ha, dentre estes 5,36 
ha de APP, sendo a APP de 30 m a partir da cota 1.263,20 m no entorno do reservatório da 
barragem do Cipó, perfazendo um total de 75,8ha. 
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Foi apresentado inventário florestal com responsabilidade técnica do Engenheiro Florestal André 
Vilela Torres, ART 14201500000002609046, CREA-MG, para verificar o volume estimado, o estágio 
sucessional e as espécies presentes na área de intervenção. 

Para a execução do inventário foi adotada a metodologia do censo florestal, já que a área é pequena 
e homogenia, com um nível de inclusão de DAP igual a 5 cm. 

Para realização dos cálculos volumétricos da vegetação nativa utilizou-se a fórmula desenvolvida 
pela Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais – CETEC para mata secundária, adequada para 
os indivíduos componentes da vegetação local. 

De acordo com os estudos atualizados (Tabelas 10 e 11), a intervenção ambiental está assim 
caracterizada: 

 

Em APP 

 Supressão de 0,44ha de Floresta Estacional Semidecidual em estágio inicial e médio, com 
destoca, totalizando um volume de 0,63575m³; 

 Supressão de 0,05ha de Eucalipto com destoca, perfazendo um volume de 6,4983m³; 

 Supressão de 0,134ha de área reflorestada em estágio inicial de regeneração sem 
destoca, totalizando um volume de 0,1955m³; e 

 Intervenção em 4,74ha de APP sem supressão de vegetação. 

 

Fora da APP 

 Supressão de 1,04ha de Floresta Estacional Semidecidual em estágio inicial e médio de 
regeneração com destoca, totalizando um volume de 1,4727m³; 

 Supressão de 1,16ha de Eucalipto com destoca, perfazendo um volume de 161,4804m³; 

 Supressão de 0,12ha de Campo em estágio médio de regeneração sem destoca, sem 
volume de madeira; e 

 Supressão de 2,34ha de área reflorestada em estágio inicial de regeneração sem destoca, 
totalizando um volume de 3,329m³. 

 

5.2. Reserva Legal 
 
Conforme art. 25, §2º da Lei Estadual 20.922/13, o empreendimento não está sujeito à constituição 
da reserva legal: 

“Art. 25. 
(...) 
§ 2º Não estão sujeitos à constituição de Reserva Legal: 
I - os empreendimentos de abastecimento público de 
água, tratamento de esgoto, disposição adequada de 
resíduos sólidos urbanos e aquicultura em tanque-rede; 
II - as áreas adquiridas, desapropriadas e objetos de 
servidão, por detentor de concessão, permissão ou 
autorização para exploração de potencial de energia, nas 
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quais funcionem empreendimentos de geração de 
energia elétrica, subestações, linhas de transmissão e de 
distribuição de energia elétrica; 
III - as áreas utilizadas para infraestrutura pública, tais 
como de transporte, de educação e de saúde.” 

 
6. Impactos Ambientais e Medidas Mitigadoras 
 
Os impactos de implantação da Barragem Ribeirão do Cipó já foram avaliados, mitigados e 
compensados na época do licenciamento ambiental principal do empreendimento. Os impactos aqui 
considerados levam em conta apenas a ampliação do empreendimento, ou seja, o alteamento do 
vertedouro da barragem. 
 
Os potenciais impactos ambientais identificados na instalação e operação deste empreendimento 
são resultados da alteração do regime hídrico e da qualidade da água, aumento da instabilidade 
geotécnica, geração de efluentes líquidos sanitários, resíduos sólidos, entre outros. 
 
As obras de engenharia necessárias para ampliação do empreendimento são de simples e rápida 
execução constituindo na instalação do vertedouro e em obras civis para elevação dos laterais do 
canal do vertedouro. Na etapa da execução da obra civil será necessária a adequação das 
instalações do canteiro de obras e alojamentos, porém não serão necessárias áreas de empréstimo 
e bota-fora. Os impactos inerentes à implantação das obras como a coleta, disposição e destinação 
correta de resíduos sólidos e coleta e tratamento de efluentes deverão ser observados. 
 
É importante destacar os impactos positivos como a garantia de abastecimento de água no município 
de Poços de Caldas e o aumento na capacidade de geração de energia hidrelétrica, com reflexos 
sobre a qualidade de vida da população. 
 
Foram apresentados nos estudos vários programas que estabelecem normas e procedimentos 
visando à proteção ambiental e social para o controle dos diversos impactos gerados na ampliação 
do empreendimento, a partir de ações destinadas a minimizá-los ou mitigá-los. 
 

6.1. Impactos sobre o Meio Físico 
 

6.1.1. Alteração do regime hídrico 
 
Na área de influência a jusante do reservatório, alguns usos atuais e potenciais da água podem 
sofrer interferências, como consequência da alteração do regime hídrico do ribeirão do Cipó. A 
redução das vazões de cheias a jusante da barragem, como consequência da regularização, resulta 
na diminuição de enchentes e efeitos adversos causados por inundações. 
 
Na fase do enchimento do reservatório da cota alteada a vazão residual sofrerá uma redução por um 
de tempo não causando efeitos significativos. Também ocorrerão alterações no regime hídrico nos 
períodos de liberação controlada da vazão do volume de água armazenado no reservatório, para 
possibilitar o aumento na geração de energia elétrica nas PCHs a jusante. 
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Medidas mitigadoras: A DMED realizará o monitoramento e regularização de vazão, processo este 
já executado durante a operação do empreendimento. 
 

6.1.2. Aumento da instabilidade geotécnica 
 
Com o aumento da lâmina d’água no reservatório o risco de instabilidade geotécnica na estrutura da 
barragem aumenta especialmente nos períodos de cheia. 
 
Medidas mitigadoras: De acordo com as informações do processo, todos os estudos necessários 
para a estabilidade geotécnica da barragem foram realizados na época de sua implantação, 
conforme projeto executivo.  
 
A DMED promoverá a implantação do Programa de Monitoramento Geotécnico na área do 
empreendimento, descrito no item 7.5 deste parecer. 
 

6.1.3. Surgimento e/ou intensificação de foco erosivo 
 
O alteamento do vertedouro e a consequente elevação o nível da água poderá gerar uma alteração 
morfodinâmica na base das vertentes adjacentes. Isto pode ocasionar o surgimento de focos 
erosivos contribuindo para o carreamento de sedimentos para o corpo hídrico. A atuação dos ventos 
podem formar ondas atingindo as margens e favorece o surgimento de focos erosivos, através do 
solapamento das margens. 
 
Este possível impacto não é esperado de ocorrer de forma significativa na área do empreendimento, 
uma vez que no entorno do reservatório não foram observados muitos focos erosivos. Porém é 
considerado de importância para monitoramento, buscando minimizar o assoreamento e garantir 
maior vida útil ao reservatório.  
 
Medidas mitigadoras: A DMED promoverá a implantação do Programa de Monitoramento de Focos 
Erosivos e o aporte de sedimentos na bacia de acumulação na área do empreendimento, conforme 
descrito no item 7.4 deste parecer.  
 
Além disso, o reflorestamento do entorno do reservatório contribui de maneira significativa para evitar 
a formação de erosão e o aporte de sedimentos na bacia de acumulação. 
 

6.1.4. Alteração da paisagem 
 
A grande alteração da paisagem ocorreu na época da implantação da barragem. O empreendimento 
já se encontra instalado e consolidado. O alteamento do vertedouro ocasionará um aumento da 
lâmina d’água e um aumento da área do reservatório. A área afetada ocorrerá principalmente em 
áreas antrópicas sendo por isso o impacto na alteração da paisagem. 
 
Medidas mitigadoras: A DMED continuará com o Programa de Conservação da Bacia do Cipó, 
processo este já executado durante a operação do empreendimento e descrito no item 7.7 deste 
parecer. 
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6.1.5. Geração de resíduos sólidos e efluentes sanitários 
 
Durante a ampliação do empreendimento poderá haver a geração de resíduos sólidos e efluentes 
sanitários, originados das instalações sanitárias e áreas do canteiro de obras.  
 
Medidas mitigadoras: Apesar da fase de implantação do empreendimento ser de curta duração a 
DMED promoverá a implantação do Programa de Saneamento do Canteiro de Obras. 
 
De acordo com os estudos, serão adotados banheiros químicos como instalações sanitárias, sendo 
os efluentes sanitários esgotados e encaminhados para tratamento por empresas devidamente 
licenciadas para esta atividade. 
 
Os resíduos sólidos gerados serão separados diariamente, sendo os resíduos não recicláveis 
colocados em recipientes devidamente identificados. Os resíduos não recicláveis serão 
encaminhados para a coleta pública municipal e os recicláveis para o almoxarifado da DMED para 
armazenamento temporário até a retirada pela Cooperativa Ação Reciclar. 
 
Os resíduos da construção civil, considerados como inertes, serão depositados em área de bota-fora 
devidamente licenciada pelo órgão ambiental municipal. 
 

6.1.6. Alteração da qualidade da água 
 
A jusante do reservatório o DMAE possui a Estação de Tratamento de Água: ETA-V na qual se 
monitora periodicamente a qualidade desta água. 
 
Na fase do enchimento do reservatório na diferença de cotas com o alteamento do vertedouro, a 
qualidade da água poderá ser afetada pela inundação de biomassa, o que ocasionará decomposição 
de matéria orgânica e poderá aumentar os níveis de DBO. Este impacto será pouco significativo, pois 
a área de inundação encontra-se recoberta principalmente por gramíneas e o tempo de enchimento 
será curto. 
 
Medidas mitigadoras: Como forma de minimizar possíveis alterações na qualidade da água durante 
o enchimento do reservatório, a DMED promoverá uma limpeza da vegetação na área de inundação, 
em período anterior ao enchimento, conforme Programa de Limpeza da Área de Inundação e 
Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais, descritos nos itens 7.2 e 7.3 
deste parecer. 
 

6.2. Impactos sobre o Meio Biótico 
 

6.2.1. Intervenção em APP – Área de Preservação Permanente 
Para a ampliação do empreendimento será necessária a intervenção em APP que ocorrerá ao longo 
das margens dos cursos d’água existentes na ADA que drenam para o reservatório, o que poderá 
prejudicar principalmente o fluxo gênico da fauna e da flora. 
 
A intervenção total em APP que ocorrerá com o alteamento do nível da água equivale a 5,364ha.  
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Medidas mitigadoras: Este impacto será minimizado com a execução das atividades de 
reflorestamento no entorno do reservatório, detalhadas no Programa de Compensação Florestal. 
 

6.2.2. Redução de áreas de vegetação nativa 
 
Apesar das perturbações antrópicas ocorridas na vegetação nativa presente na ADA, de acordo com 
os estudos, a supressão de vegetação necessária para ampliação do empreendimento será bem 
reduzida e não acarretará em fragmentação de remanescentes florestais, pois a intervenção ocorrerá 
apenas nas bordas dos fragmentos.  
 
No caso da intervenção em fragmentos de FES em estágio médio de regeneração (0,21 ha), a 
intervenção será exclusivamente nas bordas de alguns fragmentos, em pequenas faixas, 
considerados de baixa magnitude por abranger uma pequena área na borda do reservatório e pela 
vegetação apresentar em sua grande maioria um estágio inicial de regeneração.  
 
Medidas mitigadoras: Recomenda-se a limpeza da área de inundação e a realização de plantio 
compensatório, conforme Programa de Compensação Florestal apresentado pela DMED, além do 
Programa de Conservação da Bacia do Cipó, Programa de Limpeza da Área de Inundação e 
Programa de Proteção e Recuperação do Entorno do Reservatório. Estes programas encontram-se 
descritos no parecer e detalhados no PCA. 
 

6.2.3. Alterações para a fauna aquática (ictiofauna) 
 
Os impactos que atingem a ictiofauna estão diretamente relacionados às alterações da qualidade das 
águas e a transformação de ambientes lóticos em lênticos. Desta forma, qualquer alteração que afete 
negativamente a qualidade e o fluxo das águas poderá ocasionar a morte ou danos à ictiofauna nas 
áreas sob influência do empreendimento.  
 
O reservatório da Barragem do Ribeirão do Cipó já se encontra implantado e a ampliação no volume 
de água não prejudicará a qualidade da água. A transformação de ambiente lótico em lêntico 
ocorrerá em pequenas extensões, especificamente nos cursos d’água que drenam diretamente para 
o reservatório, inseridos na ADA. Esses cursos d’água são pequenos e não abrigam espécies 
migratórias, conforme estudos já realizados na bacia. 
 
De acordo com o “Programa para gerenciamento da ictiofauna da sub-bacia do Rio das Antas”, 
elaborado em 2000 pela empresa Bio-Ambiental Consultoria na área de influência da Barragem do 
Cipó, concluiu-se que não há necessidade da realização de programas de peixamento, como forma 
de atenuação de impactos (mortandades). Os dados apresentados no estudo mostraram que não 
houve eliminação (extinção local) de espécies e que a sub- bacia não possui espécies de piracema, 
no trecho a montante da cachoeira do Rolador. 
 
Sendo assim, este impacto atinge menor proporção na escala de análise de impactos ambientais e 
não será proposto monitoramento de ictiofauna pela conclusão de relatórios anteriores. 
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6.2.4. Diminuição de habitat para a fauna 
 
A ampliação da área alagada em aproximadamente 0,40 km² ocasionará a diminuição de habitats 
para a fauna terrestre, mesmo ocorrendo pequena supressão de remanescentes florestais nativos, 
pois servem como local de predação e reprodução de alguns vertebrados. Entretanto, considerando 
a forte antropização do local e a baixa área de supressão de vegetação nativa.  
 
Medidas mitigadoras: Este impacto será mitigado pela continuidade de execução das atividades de 
reflorestamento das áreas no entorno do reservatório, conforme Programa de Conservação da Bacia 
do Cipó. 
 

6.3. Impactos sobre o Meio Socioeconômico 
 

6.3.1. Aumento da garantia de abastecimento de água para a população 
 
O alteamento do vertedouro da Barragem do Cipó aumentará a garantia de abastecimento de água 
no município de Poços de Caldas, pois promove o aumento a capacidade de armazenamento de 
água.  
 
Devido à crise hídrica dos últimos anos este é um impacto benéfico ao meio socioeconômico. 
 

6.3.2. Ampliação da capacidade de geração de energia elétrica 
 
Com o aumento da cota do reservatório será possível aumentar a capacidade de regularização de 
vazão, especialmente no período de estiagem, o que possibilitará um aumento na geração de 
energia das hidrelétricas instaladas em cascada à jusante do empreendimento sendo este um 
impacto benéfico ao meio socioeconômico. 
 
7. Programas e/ou Projetos 
 
Para atenuar os impactos ambientais inerentes à atividade do empreendimento, sugere-se a 
execução das medidas de controle ambiental e programas. 
 

7.1. Programa de Saneamento do Canteiro de Obras 
Este programa tem por objetivo promover o abastecimento de água para o consumo humano, 
orientar a disposição correta do lixo doméstico e resíduos sólidos provenientes das atividades 
operacionais, além de promover um sistema de esgotamento sanitário adequado. 
 
O abastecimento de água será através de caminhões pipa, e as instalações sanitárias serão 
banheiros químicos, sendo os efluentes sanitários esgotados e encaminhados para empresas 
especializadas em seu tratamento.  
 
Haverá no canteiro de obras coletores seletivos para armazenamento temporário dos resíduos 
sólidos. Os resíduos não recicláveis serão encaminhados para a coleta pública municipal e os 
recicláveis para o almoxarifado da DMED para posterior retirada pela Cooperativa Ação Reciclar. Já 
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os resíduos inertes da construção civil serão depositados em área de bota-fora devidamente 
licenciada pelo órgão ambiental municipal. 
 
Figurará como condicionante deste parecer “Apresentar comprovante da destinação adequada dos 
efluentes sanitários provenientes do canteiro de obras do empreendimento”. 
 
Ainda figurará como condicionante deste parecer “Apresentar comprovante da destinação 
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos da construção civil gerados durante a implantação 
do empreendimento nos termos das Resoluções CONAMA n.º 307 e 348”. 
 

7.2. Programa de Limpeza da Área de Inundação 
 
A fim de evitar o comprometimento da qualidade da água, recomenda-se a limpeza da área de 
inundação objetivando impedir o acúmulo de material orgânico e consequentemente evitar a 
instalação de processos de eutrofização das águas no reservatório.  
 
Deverá ser realizada uma limpeza da vegetação presente no entorno da área de inundação, antes do 
alteamento do vertedouro e consequente ampliação do reservatório da Barragem Ribeirão Cipó. 
 
Nas áreas recobertas por pastagens/pasto sujo será realizada a roçada manual ou semimecanizada, 
com posterior retirada do material vegetal da área de inundação. 
 
Nas áreas recobertas com vegetação arbórea será realizada a supressão dos indivíduos arbóreos 
com aproveitamento do material lenhoso, conforme processo AIA nº 05548/2015. 
 
O material removido na limpeza, rico em matéria orgânica, será disposto nas áreas de preservação 
permanentes do reservatório, a fim de auxiliar na restauração florestal do meio. 
 
De acordo com os estudos, é necessário que a cota de alteamento (1.263,10 m) seja demarcada em 
todo o entorno do reservatório com aparelhos topográficos de alta precisão, antes das atividades de 
limpeza da área de inundação. 
 
Figurará como condicionante deste parecer “Apresentar Relatório Técnico e Fotográfico da limpeza 
da área de inundação, informando os usos e destinação final dos materiais retirados na limpeza”. 
 

7.3. Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais 
 
Esta medida de controle propõe a continuidade do monitoramento de águas superficiais realizado 
pela DMED, na área da Barragem do Cipó, objetivando verificar possíveis alterações em decorrência 
das atividades de instalação e operação do alteamento do vertedouro da barragem. 
 
O monitoramento das águas superficiais é realizado semestralmente, no âmbito do processo COPAM 
nº 11381/2005/003/2010, a jusante e a montante do reservatório para os parâmetros: amônia, 
alumínio dissolvido, cloreto total, cloro residual total, condutividade elétrica, DBO, DQO, fósforo total, 
nitrato, nitrito, nitrogênio amoniacal total, oxigênio dissolvido, pH “in loco”, sólidos dissolvidos, sólidos 



 

 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Subsecretaria de Gestão e Regularização Ambiental Integrada 
Superintendência Regional de Regularização Ambiental do Sul de Minas 

 
0508095/2018 

18/07/2018 
Pág. 34 de 45 

 

Rua Manoel Diniz nº 145, Industrial JK, Varginha, MG, CEP: 37.062-480 
Telefax: (35) 3229-1816 

em suspensão, sólidos totais, temperatura, densidade de cianobactérias, coliformes fecais, turbidez, 
ferro dissolvido, fluoreto total, manganês total, sulfato, sulfeto. 
 
O acompanhamento deste programa configura-se como condicionante da licença principal do 
empreendimento. 
 
Desta forma, figurará como condicionante deste parecer “Dar continuidade no Programa de 
Automonitoramento da qualidade das águas, estabelecido no Anexo II da Licença de Operação nº 
013/2012 (licença principal)”. 
 

7.4. Programa de Monitoramento de Focos Erosivos 
 
O Programa de Monitoramento de Focos Erosivos terá como objetivo a avaliação do solo e sua 
propensão a erosões no entorno do reservatório, a fim de minimizar os processos que possam 
resultar no carreamento de sedimentos para o reservatório.  
 
O monitoramento será executado por meio de caminhamentos no entorno imediato do reservatório 
para identificação e classificação dos focos erosivos que possam surgir. Cada foco identificado será 
georreferenciado e plotado em mapa para registro das situações que requerem atenção ou 
intervenção. 
 
Serão elaborados relatórios que deverão conter a identificação, classificação de cada foco erosivo 
quanto ao seu grau de risco, o nível de prioridade de tratamento do foco, a definição sobre o sistema 
de drenagem mais eficiente para feição e as possíveis soluções para sanar o processo e recuperar 
as feições erosivas.  
 
Figurará como condicionante deste parecer “Apresentar Relatório Técnico e Fotográfico do 
monitoramento dos focos erosivos, descrevendo as medidas de controle e mitigação”. 
 

7.5. Programa de Monitoramento Geotécnico 
 
O objetivo do presente monitoramento é avaliar a condição geotécnica do barramento, durante a sua 
operação, considerando superfícies potenciais de ruptura.  
 
O monitoramento se dará através de acompanhamento das tensões e deformações que podem 
ocorrer ao longo da vida útil da barragem. 
 
A análise deverá considerar também o monitoramento dos valores de vazão, pois são importantes 
evidências de ocorrência de problemas no comportamento da barragem. O resultado da análise 
deverá recomendar providências a serem tomadas, no caso de se verificar risco de instabilidade do 
reservatório. 
 
Figurará como condicionante deste parecer “Apresentar Relatório Técnico do monitoramento 
geotécnico do barramento, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART”. 
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7.6. Programa de Compensação Florestal 
 
O objetivo deste programa é realizar a compensação florestal referente à intervenção em 5,364ha de 
APP, devido ao alteamento do vertedouro da barragem do Cipó. 
 
De acordo com os estudos, as medidas compensatórias se darão na APP do entorno da barragem 
com o plantio de espécies nativas da região, de acordo com o Projeto Técnico de Reconstituição da 
Flora – PTRF apresentado no processo. 
 

7.7. Programa de Conservação da Bacia do Cipó 
 
Este programa contempla a proteção das áreas no entorno do reservatório e propõe a disseminação 
de práticas de conservação da água e do solo nas áreas de influência do empreendimento. 
 
De acordo com os estudos, as ações para promover a educação ambiental podem ser realizadas 
através de distribuição de material informativo impresso, oficinas, reuniões ou palestras, sendo a 
periodicidade deste programa anual, durante dois anos. 
 

7.8. Programa de Proteção e Recuperação do Entorno do Reservatório 
 
O Programa contempla a preservação das áreas no entorno do reservatório, buscando proteção e 
recomposição de faixas de APP. 
 
Conforme os estudos, o empreendimento vem promovendo a recuperação das APPs no entorno do 
reservatório do ribeirão do Cipó desde a obtenção da primeira licença de operação em 1999.  
 
As ações ainda encontram-se em andamento com previsão de plantio de mais de 70.000 mudas de 
espécies nativas até o final do ano de 2018. 
 
As ações constantes neste programa são: 

 Reflorestamento das APPs antropizadas no entorno do reservatório; 
 Isolamento das APPs nas áreas adjacentes às pastagens; 
 Sinalização das áreas em recuperação. 

 
O reflorestamento do entorno do reservatório do Cipó se dá de acordo com o Projeto Técnico de 
Reconstituição da Flora – PTRF detalhado no PCA. 
 
8. Definição de Faixa de Preservação Permanente para o Licenciamento 
 
A Lei Estadual nº 20.922, de 16 de outubro de 2013 estabeleceu em seu art. 22, que na implantação 
de reservatório d’água artificial destinado à geração de energia ou abastecimento público, é 
obrigatória à aquisição, desapropriação ou instituição de servidão administrativa pelo empreendedor 
das APPs criadas em seu entorno, conforme estabelecido no licenciamento ambiental, observando-
se a faixa mínima de 30m (trinta metros) e máxima de 100m (cem metros) em área rural. 
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“Art. 22. Na implantação de reservatório d’água artificial destinado à 
geração de energia ou ao abastecimento público, é obrigatória a 
aquisição, desapropriação ou instituição de servidão administrativa 
pelo empreendedor das APPs criadas em seu entorno, conforme 
estabelecido no licenciamento ambiental, observando-se a faixa 
mínima de 30m (trinta metros) e máxima de 100m (cem metros) em 
área rural, e a faixa mínima de 15m (quinze metros) e máxima de 
30m (trinta metros) em área urbana”. 

 
De acordo com os estudos apresentados, foi realizada a desapropriação da área para a implantação 
do empreendimento na época de sua construção até a cota de EL. 1.263,20 m, e a partir desta 
estabeleceu-se uma faixa de servidão de 30 m (trinta metros) para proteção ambiental, que está 
sendo averbada em cartório. A ampliação do empreendimento com o alteamento do vertedouro e a 
elevação do NA normal (EL 1263,10) não ultrapassará a cota de desapropriação já licenciada (EL. 
1263,20) não havendo necessidade de novas desapropriações nem de extensão da área de 
servidão.  
 
Assim, tendo em vista a faixa de servidão estabelecida a partir da cota de EL. 1263,20 m e as 
características ecológicas da área diretamente afetada, a equipe interdisciplinar da SUPRAM Sul de 
Minas determina que deverá ser considerada como de preservação permanente a faixa de 30m 
(trinta metros) no perímetro do reservatório, sendo condicionante desta licença a apresentação do 
cronograma de regularização fundiária das Áreas de Preservação Permanente - APPs geradas, bem 
como PTRF para sua recomposição. 
 
9. Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial – PACUERA 
 
Ainda de acordo com a Lei Estadual nº 20.922/2013, em seu art. 23 fica estabelecido que na 
implantação de reservatório d’água artificial o empreendedor elaborará o Plano Ambiental de 
Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial – PACUERA, no âmbito do licenciamento 
ambiental, sendo condição para a concessão da Licença de Operação a apresentação e a aprovação 
pelo órgão ambiental do referido plano. 
 

“Art. 23. Na implantação de reservatório d’água artificial de que trata 
o art. 22, o empreendedor, no âmbito do licenciamento ambiental, 
elaborará Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de 
Reservatório Artificial, em conformidade com termo de referência 
expedido pelo órgão competente. 
 
... 
 
 § 2º O Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de 
Reservatório Artificial deverá ser apresentado ao órgão ambiental e 
sua aprovação é condição para concessão da licença de operação do 
empreendimento, não constituindo a sua ausência impedimento para 
a expedição da licença de instalação”. 

 



 

 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Subsecretaria de Gestão e Regularização Ambiental Integrada 
Superintendência Regional de Regularização Ambiental do Sul de Minas 

 
0508095/2018 

18/07/2018 
Pág. 37 de 45 

 

Rua Manoel Diniz nº 145, Industrial JK, Varginha, MG, CEP: 37.062-480 
Telefax: (35) 3229-1816 

Desta forma, figurará como condicionante deste parecer “Apresentar o Plano Ambiental de 
Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial – PACUERA.” 
 
10. Compensações 
 
Conforme Parecer Técnico DIENI nº. 057/98, página nº. 227, “foi solicitada pela FEAM a criação de 
uma unidade de conservação como medida compensatória ao conjunto de impactos decorrentes da 
implantação de várias usinas hidrelétricas instaladas na região, sob a responsabilidade do 
Departamento Municipal de Eletricidade de Poços de Caldas, DME, a saber, Barragem Cipó (em fase 
final das obras), Antas II (concluída) e Rolador (em fase de Licença Prévia)”. 
 
Como medida compensatória pela implantação da Barragem Ribeirão do Cipó criou-se a RPPN Rio 
das Antas, com 34.96.00 ha no município de Poços de Caldas/MG. 
 
Em relação ao alteamento da Barragem do Ribeirão Cipó, foi firmado perante o IEF o Termo de 
Compromisso de Compensação Florestal – TCCF, no qual o empreendedor se compromete a 
executar as medidas compensatórias estabelecidas pela CPB/COPAM nos moldes e prazos 
definidos no referido termo. Figura como condicionante do presente parecer a apresentação de 
declaração do IEF de quitação do TCCF assinado. 
 
Pela intervenção ambiental em APP, em uma área de 5,364ha, foi apresentado PTRF para 
recuperação de APP no entorno do reservatório. Figura como condicionante do presente parecer a 
apresentação de relatório comprovando as ações propostas no estudo. 
 
11. Controle Processual 
 
Trata-se de processo de Licença Prévia concomitante com Licença de Instalação “ampliação”, para a 
atividade de “Barragens de perenização”, o qual foi formalizado e instruído com a documentação 
necessária. 
 
Nos termos da DN 217/17, o empreendedor solicitou a permanência de seu processo nas regras 
estabelecidas pela DN 74/04.  
 
A atividade “Barragem para perenizarão” pretendida possui pequeno porte e potencial poluidor geral 
grande, razão pela qual se enquadra como classe 3, segundo os parâmetros da Deliberação 
Normativa COPAM n° 74/04. 
 
Os custos já recolhidos no processão são suficientes para o completo adimplemento dos custos do 
processo de licenciamento calculados conforme planilha elaborada nos termos da Resolução 
Conjunta SEMAD/IEF/FEAM nº 2.125, de 28 de Julho de 2014. 
 
Foi juntada ao processo a publicação em periódico local do requerimento da Licença para a correta 
publicidade do ato (fls. 23).  
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O local de funcionamento do empreendimento e o tipo de atividade desenvolvida estão em 
conformidade com as leis e regulamentos municipais, segundo Declaração emitida pela Prefeitura 
Municipal (fl. 13). 
 
A intervenção em recursos hídricos está devidamente regularizada, conforme item 4 desta parecer. 
 
Encontra-se vinculado a esse processo administrativo pedido de Autorização para Intervenção 
Ambiental – AIA, PA/n° 05548/2015, através do qual solicita a supressão de vegetação nativa, 
classificado com pertencente ao bioma mata atlântica, em estágios inicial e médio de regeneração. 
 
Conforme Lei 11.428/06, a supressão da vegetação em estágio médio de regeneração do Bioma 
Mata Atlântica é permitida em caráter excepcional, quando necessários à execução de obras, 
atividades ou projetos de utilidade pública ou de interesse social, pesquisa científica e práticas 
preservacionistas: 
 

“Art. 23.  O corte, a supressão e a exploração da vegetação 
secundária  em estágio médio de regeneração do Bioma Mata 
Atlântica somente serão autorizados:  
I - em caráter excepcional, quando necessários à execução de 
obras, atividades ou projetos de utilidade pública ou de interesse 
social, pesquisa científica e práticas preservacionistas;  
II -  (VETADO)”  

 
A lei 11.428/06, em seu art. 3o, inciso VII, considera de utilidade pública as obras essenciais de 
infraestrutura de interesse nacional destinadas aos serviços públicos de transporte, saneamento e 
energia, declaradas pelo poder público federal ou dos Estados. 
 
Para o cumprimento desse dispositivo, foi apresentado Decreto NE nº 249 de 22/05/2018, no qual o 
governador do Estado de Minas Gerais declara de utilidade pública a obra de infraestrutura de 
alteamento da Represa Lindolpho Pio da Silva Dias a ser executada pela empresa DME Distribuição 
S.A. em área do Bioma mata Atlântica, no município de Poços de Caldas.  
 
No que se refere a compensação estabelecida Lei Federal 11.428/06, foi apresentado Termo de 
Compromisso de Compensação Florestal – TCCF firmado perante o IEF, no qual o empreendedor se 
compromete a executar as medias compensatórias estabelecidas pela CPB/COPAM nos moldes e 
prazos definidos no TCCF.  
 
A Lei Estadual 20.922 de 16 de outubro de 2013, a qual dispõe sobre as políticas florestal e de 
proteção à biodiversidade no Estado, considera a atividade em questão como sendo de utilidade 
pública, permitindo a intervenção em área de preservação permanente em seu art. 12: 

“Art. 3º Para os fins desta Lei, consideram-se: 

I - de utilidade pública: 

a)... 

b) as obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços públicos de 
transporte, sistema viário, saneamento, gestão de resíduos, energia, 
telecomunicações, radiodifusão, as instalações necessárias à realização de 
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competições esportivas estaduais, nacionais ou internacionais, bem como 
mineração, exceto, neste último caso, a extração de areia, argila, saibro e 
cascalho; 

... 

Art. 12. A intervenção em APP poderá ser autorizada pelo órgão ambiental 
competente em casos de utilidade pública, interesse social ou atividades eventuais 
ou de baixo impacto ambiental, desde que devidamente caracterizados e 
motivados em procedimento administrativo próprio.” 

 
A compensação pela intervenção em APP está devidamente imposta no item 7.6 deste parecer. 
 
Conforme item 6 e 7 deste parecer, foram identificadas todos os impactos ambiental intrínsecos ao 
empreendimento, sendo determinadas medidas de controle ambiental necessárias para sua 
mitigação, verificando assim, a viabilidade ambiental do empreendimento. 
 
Nos termos do Decreto Estadual n. º 47.383/2018, o prazo de validade da licença deverá ser 6 (seis) 
anos. 
 
No que se refere a competência, a Lei Estadual n. 21.972, de 21 de janeiro de 2016, determina a 
para decisão do licenciamento ao Superintendente Regional de Meio Ambiente: 

“Art. 4° A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável – Semad – tem por finalidade 
formular, coordenar, executar e supervisionar as políticas públicas 
para conservação, preservação e recuperação dos recursos 
ambientais, visando ao desenvolvimento sustentável e à melhoria 
da qualidade ambiental do Estado, competindo-lhe:  

... 

VII – decidir, por meio de suas superintendências regionais de meio 
ambiente, sobre processo de licenciamento ambiental de atividades 
ou empreendimentos:  

a) de pequeno porte e grande potencial poluidor;  

b) de médio porte e médio potencial poluidor;  

c) de grande porte e pequeno potencial poluidor;”  
 
No entanto, a mesma Lei n. 21.972/16, estabelece em seu art. 14, que compete ao Conselho 
Estadual de Política Ambiental – Copam, decidir os casos em que houver supressão de vegetação 
em estágio de regeneração médio ou avançado, em áreas prioritárias para a conservação da 
biodiversidade. 
 
Desta forma, antes da decisão do superintendente, a supressão pretendida deve ser objeto de 
decisão pela Unidade Regional Colegiada do COPAM. 
 
DE ACORDO COM PREVISÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº. 44.844/2008, EM SEU ANEXO I, 
CÓDIDO 124, CONFIGURA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA GRAVÍSSIMA DEIXAR DE 
COMUNICAR A OCORRÊNCIA DE ACIDENTES COM DANOS AMBIENTAIS ÀS AUTORIDADES 
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AMBIENTAIS COMPETENTES. NÚCLEO DE EMERGENCIA AMBIENTAL – NEA - CONTATO 
NEA: (31) 9822.3947 
 
12. Conclusão 
 
A equipe interdisciplinar da Supram Sul de Minas sugere o deferimento desta Licença Ambiental na 
fase de Licença Prévia concomitante com Licença de Instalação de Ampliação – LP+LI de 
Ampliação, para o empreendimento REPRESA LINDOLPHO PIO DA SILVA DIAS (BARRAGEM 
RIBEIRÃO DO CIPÓ) para a atividade de barragem de perenização (E-05-01-0), no município de 
Poços de Caldas/MG, pelo prazo de 06 anos, vinculada ao cumprimento das condicionantes e 
programas propostos. 
 
As orientações descritas em estudos, e as recomendações técnicas e jurídicas descritas neste 
parecer, através das condicionantes listadas em Anexo, devem ser apreciadas pela Unidade 
Regional Colegiada do Copam Sul de Minas. 
 
Oportuno advertir ao empreendedor que o descumprimento de todas ou quaisquer condicionantes 
previstas ao final deste parecer único (Anexo I) e qualquer alteração, modificação e ampliação sem a 
devida e prévia comunicação a Supram Sul de Minas, tornam o empreendimento em questão 
passível de autuação. 
 
Cabe esclarecer que a Superintendência Regional de Meio Ambiente do Sul de Minas, não possui 
responsabilidade técnica e jurídica sobre os estudos ambientais apresentados nesta licença, sendo a 
elaboração, instalação e operação, assim como a comprovação quanto a eficiência destes de inteira 
responsabilidade da(s) empresa(s) responsável(is) e/ou seu(s) responsável(is) técnico(s). 
 
Ressalta-se que a Licença Ambiental em apreço não dispensa nem substitui a obtenção, pelo 
requerente, de outras licenças legalmente exigíveis. Opina-se que a observação acima conste do 
certificado de licenciamento a ser emitido. 

 
Quadros resumo das intervenções ambientais autorizadas no presente parecer 

 

Tipo de intervenção 
Supressão de cobertura vegetal 
nativa, com destoca, para uso 

alternativo do solo. 
Área ou quantidade autorizada 1,04ha 

Fitofisionomia FES em estágio inicial e médio de 
regeneração 

Bioma Mata Atlântica 
Rendimento lenhoso nativo 1,4727m³ 

Coordenadas UTM 332162/7579154; 331992/7579055 
Reserva Legal (área) - 

 

Tipo de intervenção 
Supressão de cobertura vegetal 
nativa, sem destoca, para uso 

alternativo do solo 
Área ou quantidade autorizada 2,46ha 

Fitofisionomia Área reflorestada com espécies 
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nativas 
Bioma Mata Atlântica 

Rendimento lenhoso 3,329m³ 

Coordenadas UTM 332244/7576784; 332879/7582837; 
332640/7580343 

Reserva Legal (área) - 

 

Tipo de intervenção 
Intervenção com supressão de 

cobertura vegetal nativa em Áreas de 
Preservação Permanente – APP 

Área ou quantidade autorizada 0,574ha 

Fitofisionomia 
FES em estágio inicial e médio e, 
área reflorestada com espécies 

nativas 
Bioma Mata Atlântica 

Rendimento lenhoso 0,83125 m³ 

Coordenadas UTM 332767/7582682; 332768/7582682; 
332880/7580894; 332147/7581570 

Reserva Legal (área) - 

 

Tipo de intervenção 
Intervenção sem supressão de 

cobertura vegetal nativa em Áreas de 
Preservação Permanente – APP 

Área ou quantidade autorizada 4,74ha 
Fitofisionomia - 

Bioma Mata Atlântica 
Rendimento lenhoso em APP - 

Coordenadas UTM 332004/7576786; 332020/7578944; 
332149/7581086; 331802/7580824 

Reserva Legal (área) - 

 

Tipo de intervenção 
Supressão de maciço florestal de 

origem plantada, localizado em área 
de reserva legal ou em APP 

Área ou quantidade autorizada 0,05ha 
Fitofisionomia Eucalipto 

Bioma Mata Atlântica 
Rendimento lenhoso em APP 6,4983m³ 

Coordenadas UTM 332858/7579881 
Reserva Legal (área) - 

 
Tipo de intervenção Supressão de maciço florestal de 

origem plantada 
Área ou quantidade autorizada 1,16ha 

Fitofisionomia Eucalipto 
Bioma Mata Atlântica 

Rendimento lenhoso em APP 161,4804m³ 
Coordenadas UTM 332801/7579770 

Reserva Legal (área) - 
 



 

 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Subsecretaria de Gestão e Regularização Ambiental Integrada 
Superintendência Regional de Regularização Ambiental do Sul de Minas 

 
0508095/2018 

18/07/2018 
Pág. 42 de 45 

 

Rua Manoel Diniz nº 145, Industrial JK, Varginha, MG, CEP: 37.062-480 
Telefax: (35) 3229-1816 

Quadros resumo dos Processos de Outorga autorizados neste parecer 
 

Nº do Processo 31563/2015 

Modo de Uso Barragem sem captação para regularização de 
vazão 

Vazão - 
Coordenadas Geográficas Lat. 21º51’12,84”S       Long. 46º36’29,24”W 

 
 

Nº do Processo 13619/2017 

Modo de Uso Barragem sem captação para regularização de 
vazão 

Vazão - 
Coordenadas Geográficas Lat. 21º51’12,84”S       Long. 46º36’29,24”W 

 
13. Anexos 
 
Anexo I. Condicionantes para LP+LI de Ampliação da Barragem Ribeirão do Cipó. 
Anexo II. Relatório Fotográfico da Barragem Ribeirão do Cipó. 
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ANEXO I 
 

Condicionantes para LP+LI de Ampliação da Barragem Ribeirão do Cipó 
 

Empreendedor: DME Distribuição S.A. 
Empreendimento: Represa Lindolpho Pio da Silva Dias (Barragem Ribeirão do Cipó) 
CNPJ: 23.664.303/0001-04 
Município: Poços de Caldas 
Atividades: Barragem de perenização 
Códigos DN 74/04: E-05-01-0 
Processo: 11381/2005/004/2015  
Validade: 06 anos  
Item Descrição da Condicionante Prazo* 

01 
Dar continuidade no Programa de Automonitoramento da qualidade 
das águas, estabelecido no Anexo II da Licença de Operação nº 
013/2012 (licença principal). 

Durante a vigência da 
LP+LI 

02 Apresentar comprovante da destinação adequada dos efluentes 
sanitários provenientes do canteiro de obras do empreendimento.  

Semestralmente, 
durante a fase de 

instalação 

03 
Apresentar comprovante da destinação ambientalmente adequada 
dos resíduos sólidos da construção civil gerados durante a 
implantação do empreendimento nos termos das Resoluções 
CONAMA n.º 307 e 348. 

Semestralmente, 
durante a fase de 

instalação 

04 Apresentar Relatório Técnico e Fotográfico do cumprimento do PTRF 
apresentado. 

Semestralmente, 
durante a vigência da 

licença ambiental 

05 
Apresentar Relatório Técnico e Fotográfico do monitoramento dos 
focos erosivos, descrevendo as medidas de controle e mitigação 
empregadas. 

Anualmente, durante a 
vigência da licença 

ambiental 

06 
Apresentar Relatório Técnico do monitoramento geotécnico do 
barramento, acompanhado de Anotação de Responsabilidade 
Técnica – ART. 

Anualmente, durante a 
vigência da licença 

ambiental 

07 
Apresentar Relatório Técnico e Fotográfico da limpeza da área de 
inundação, informando os usos e destinação final ambientalmente 
correta dos materiais retirados na limpeza. 

Na formalização da LO 

08 Apresentar declaração do IEF de cumprimento do TCCF assinado. Na formalização da LO 

09 Apresentar o Plano Ambiental de Ambiental de Conservação e Uso 
do Entorno de Reservatório Artificial – PACUERA. Na formalização da LO 

10 
Apresentar cronograma de aquisição, desapropriação ou instituição 
de servidão administrativa nas áreas de preservação permanente 
geradas e PTRF para sua recomposição. 

Na formalização da LO 

* Salvo especificações, os prazos são contados a partir da data de publicação da Licença na Imprensa Oficial do Estado. 
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ANEXO II 
 

Relatório Fotográfico da Barragem Ribeirão do Cipó 
 

Empreendedor: DME Distribuição S.A. 
Empreendimento: Represa Lindolpho Pio da Silva Dias (Barragem Ribeirão do Cipó) 
CNPJ: 23.664.303/0001-04 
Município: Poços de Caldas 
Atividades: Barragem de perenização 
Códigos DN 74/04: E-05-01-0 
Processo: 11381/2005/004/2015  
Validade: 06 anos 

 

 
FOTO 1 – Barragem Ribeirão do Cipó. 
 
 

 
FOTO 2 – Vertedouro atual tipo Creager. 

 
FOTO 3 – Canal de adução. 

 
FOTO 4 – Escada de dissipação de energia 
após vertedouro. 
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FOTO 5 – Galpão de infraestrutura de apoio. 

 

 
FOTO 6 – Afluente do barramento. 

 
FOTO 7 – Uso do solo no entorno do 
barramento. 

 

 
FOTO 8 – Cortina arbórea ao redor da 
barragem. 

 
FOTO 9 – Margem da Barragem Ribeirão do 
Cipó. 

 
FOTO 10 – Nível baixo da represa em 2015. 

 


