
PROPOSTA DE MEDIDA CONDICIONANTE RELACIONADA À PROTEÇÃO DE CORREDORES 

ECOLÓGICOS E À MANUTENÇÃO DA DIVERSIDADE DE AMBIENTES NATURAIS. 

EMPREENDIMENTO CENTRALIDADE SUL – MUNICÍPO DE NOVA LIMA 

 

Condicionante proposta:  

Fazer adequações no perímetro de lotes/quadras do parcelamento previsto no lay out do 

empreendimento apresentado nas plantas constantes do Estudo de Impacto Ambiental 

protocolado na Semad, de modo a garantir proteção de corredores ecológicos em áreas de 

grande relevância para a conectividade ambiental entre as unidades de conservação existentes, 

além da diversidade de ambientes que ocorrem na região. A adequação deverá ser viabilizada 

através do recuo da área proposta do parcelamento, de acordo com desenho constante dos 

mapas anexos, apresentados em três blocos: 

a) Bloco 1, que envolve o corredor de conectividade interligando o Monumento Natural 

da Serra da Calçada e a RPPN Capitão do Mato (incluindo terrenos do Ibama e APPs da 

Lagoa do Miguelão e das cabeceiras do rio do Peixe). (Figura 1) 

b) Bloco 2, que envolve o corredor de conectividade entre a RPPN Serra da Moeda e os 

campos hidromórficos das cabeceiras da Lagoa Grande.  Destaca-se que este corredor 

tem potencialidades para a interligação com a Estação Ecológica de Aredes, 

contornando o núcleo urbano de Água Limpa. (Figura 2) 

c) Bloco 3, que envolve os terrenos a oeste da BR 040 (margem direita da citada rodovia 

(sentido BH – Rio). A conservação desta área permitirá a viabilização de corredor 

florestal ao longo da base da Serra da Moeda, fundamental para garantir as inter 

relacões entre ambientes de florestas, de cerrados e campos altimontanos. (Figura 3)  

 

 

Figura 1: Adequações do lay-out do empreendimento envolvendo o corredor de conectividade entre o MN da 

Serra da Calçada e a RPPN Capitão do Mato – Bloco 1. 



 

  

 

   

Figura 2: Adequações do lay-out do empreendimento envolvendo o corredor de conectividade entre a RPPN serra 

da Moeda e os campos hidromórficos das cabeceiras das Lagoa Grande – Bloco 2. 

 



 

Figura 3: Adequações do lay-out do empreendimento envolvendo o corredor de conectividade ao longo da 

margem oeste da BR 040 (à direita da rodovia, sentido BH-Rio) – Bloco 3. 



 

 

Apresenta-se a seguir, na Figura 4, o conjunto das adequações, sobre a planta geral do 

empreendimento.  

 

Figura 4: Adequações do lay-out do parcelamento, envolvendo sua área total, apresentada na planta geral 

empreendimento.   



 

JUSTIFICATIVA 

 

Uma infinidade de estudos relacionados à biologia da conservação realizados nas últimas 

décadas tem destacado a necessidade de se manter a conectividade biológica entre os 

remanescentes de ambientes naturais para a proteção da diversidade biológica. Os legisladores 

brasileiros, entendendo a preocupação dos pesquisadores que têm se dedicados a estes 

estudos, incorporaram mecanismos de proteção na lei que dispõe sobre o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (Snuc) – Lei No 9.985, de 18 de julho de 2000.  

Em seu Artigo 2o, capítulo XIX, a citada norma define corredores ecológicos como “porções de 

ecossistemas naturais ou seminaturais ligando unidades de conservação, que possibilitam entre 

elas o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a 

recolonização de áreas degradadas, bem como manutenção de populações que demandam para 

sua sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela das unidades individuais”.  

Nessa mesma norma, em seu Art. 5o, alínea XIII), a importância desses corredores é destacada 

como diretriz geral do Snuc: “proteger grandes áreas por meio de um conjunto integrado de 

unidades de conservação de diferentes categorias, próximas ou contíguas, e suas respectivas 

zonas de amortecimento e corredores ecológicos, integrando as diferentes atividades de 

preservação da natureza, uso sustentável dos recursos naturais e restauração e recuperação dos 

ecossistemas”. 

Conceitualmente, a instituição de corredores ecológicos baseia-se na premissa de que 

populações de fragmentos isolados possuem menor probabilidade de sobrevivência do que 

populações de fragmentos conectados entre si, principalmente se considerarmos a 

sobrevivência a longo prazo (Lefkovitch & Fahrig, 1985). Na impossibilidade de populações se 

conectarem, aumentará o número de cruzamentos endogâmicos (cruzamento entre indivíduos 

aparentados), diminuindo a variabilidade genética e aumentando a probabilidade de extinção 

local (Metzger & Décamps, 1997). 

Na intenção de reduzir o endogamismo e o risco que representa, está o modelo de unidades de 

conservação conectadas por corredores ecológicos, formando rede de habitats que possibilitam 

a conexão genética das populações e aumento da biodiversidade (Sodhi, 1999). A conectividade 

é caracterizada pela capacidade da paisagem em facilitar o fluxo entre fragmentos de habitats, 

sendo dessa forma, propriedade vital para sobrevivência das comunidades em um ambiente 

fragmentado (Metzger & Décamps, 1997 in Santos, 2003). 

Os próprios estudos ambientais realizados pelo empreendedor (em sua página 773) 

caracterizam a vegetação da área de inserção do empreendimento como mosaico vegetacional, 

onde “ocorrem florestas estacionais semidecíduas, diferentes fitofisionomias do cerrado 

(campo cerrado, campo sujo e campo limpo), com diferentes estágios de conservação (naturais 

e antropizados) e os campos rupestres ferruginosos que ocorrem nas maiores altitudes, onde 

ocorrem afloramentos rochosos conhecidos como canga ferruginosa” 

Ainda segundo o EIA “a área em estudo, assim como praticamente toda a área localizada no 

Sinclinal Moeda, apresenta prioridade para a conservação da flora extrema, mesmo 

considerando os trechos que são cobertos por áreas de reflorestamento”. O EIA cita o 

documento Biodiversidade em Minas Gerais: Um Atlas para sua Conservação, elaborado pela 



Fundação Biodiversitas, que fundamentou a tomada de decisão do governo estadual na 

implementação de políticas de conservação para diversas áreas do Estado, das quais faz parte a 

de inserção do empreendimento, classificada como como de prioridade extrema em  

Deliberação Normativa do Copam.  

No nível federal, a área foi também considerada prioritária para a conservação no âmbito do 

PROBIO/MMA - Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica 

Brasileira, através da Portaria MMA nº 9, de 23 de janeiro de 2007, com base no documento 

Áreas Prioritárias para Conservação, Uso Sustentável e Repartição de Benefícios da 

Biodiversidade Brasileira.      

É sabido que as áreas naturais ainda restantes nas zonas de amortecimento das UCs do Vetor 

Sul estão sujeitas a enorme pressão de uso e ocupação, principalmente pela expansão urbana e 

mineração.  Estes remanescentes funcionam como importantes corredores ecológicos, 

fundamentais para a manutenção da biodiversidade, não só nas UCs existentes, mas em toda a 

região. 

Nessa perspectiva os remanescentes de vegetação tornam-se ainda mais importantes para 

proteção das mesmas, justamente pela tendência crescente de ocupação e uso e ocupação do 

solo na região. 

A preocupação com a proteção de remanescentes de vegetação nativa que cumprem o papel 

de corredores ecológicos é reforçada também no artigo 11 da Lei Federal 11.428/2006 – Lei de 

Proteção da Mata Atlântica, que proíbe a supressão do bioma e ecossistemas associados quando 

o fragmento proteger UC de proteção integral.  

Art. 11.  O corte e a supressão de vegetação primária ou nos 
estágios avançado e médio de regeneração do Bioma Mata Atlântica 
ficam vedados quando:   

I - a vegetação:  
a) abrigar espécies da flora e da fauna silvestres ameaçadas de 

extinção, em território nacional ou em âmbito estadual, assim declaradas 
pela União ou pelos Estados, e a intervenção ou o parcelamento puserem 
em risco a sobrevivência dessas espécies;  

b) exercer a função de proteção de mananciais ou de prevenção e 
controle de erosão;  

c) formar corredores entre remanescentes de vegetação primária 
ou secundária em estágio avançado de regeneração;  

d) proteger o entorno das unidades de conservação; ou  
e) possuir excepcional valor paisagístico, reconhecido pelos órgãos 

executivos competentes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - 
SISNAMA;  

II - o proprietário ou posseiro não cumprir os dispositivos da 
legislação ambiental, em especial as exigências da Lei nº 4.771, de 15 de 
setembro de 1965, no que respeita às Áreas de Preservação Permanente 
e à Reserva Legal.  

Parágrafo único.  Verificada a ocorrência do previsto na alínea a 
do inciso I deste artigo, os órgãos competentes do Poder Executivo 
adotarão as medidas necessárias para proteger as espécies da flora e da 
fauna silvestres ameaçadas de extinção caso existam fatores que o 
exijam, ou fomentarão e apoiarão as ações e os proprietários de áreas 
que estejam mantendo ou sustentando a sobrevivência dessas espécies 

 

Destaca-se ainda que o inciso I,  alínea a, do citado artigo restringe ainda o corte e a supressão 
de vegetação primária ou nos estágios avançado e médio de regeneração do Bioma Mata 
Atlântica nos casos em haja espécies ameaçadas de extinção. E este é o caso de trechos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4771.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4771.htm


abrangidos pelo empreendimento, onde ocorrem ainda várias espécies da flora e fauna 
constantes das listas oficiais de ameaçadas.   
 
Em função do endemismo, sabe-se que esses ecossistemas abrigam diversas espécies raras e 
muitas delas ameaçadas de extinção, como ressalta o próprio EIA do empreendedor nas páginas 
784 e 785, como se vê: 
 
“Muitas espécies que ocorrem nas áreas de canga apresentam alto endemismo e são 

consideradas espécies raras. Carmo & Jacobi (2012) listaram, em publicação recente, 1109 

espécies de plantas vasculares, distribuídas em 456 gêneros, 14 famílias de pteridófitas e 101 

famílias de angiospermas. Dentre estas espécies, cerca de 15% do total (144 spp.) ocorreram 

exclusivamente na Cadeia do Espinhaço e 60 são endêmicas do Quadrilátero Ferrífero. Diante 

desses dados, os autores sugerem que o principal fator a ser evitado em ambientes insulares 

como os sistemas rochosos é a perda de habitats. Entretanto, nas últimas décadas, milhares 

de hectares de cangas já foram perdidos devido a extração de minério de ferro, o que 

provavelmente já levou a extinção de algumas espécies endêmicas de canga. Apesar do 

elevado grau de degradação ambiental e ameaça aos afloramentos ferruginosos, existem 

poucas áreas protegidas e a maioria das espécies endêmicas não consta ainda das listas de 

espécies ameaçadas de extinção (Carmo & Jacobi 2012).”  

Para finalizar a descrição das razões aqui expostas para a manutenção dos corredores propostos,  

destaque especial deve ser dado ao corredor que envolve os campos hidromórficos das 

cabeceiras da Lagoa Grande (Bloco 2), onde ocorrem duas espécies de crustáceos 

branquiópodos em lagoas temporárias que se formam durante o período de chuvas. Trata-se de 

espécies endêmicas do Quadrilátero Ferrífero mineiro, a Branchinecta ferrolimneta (espécie 

descrita no início dos anos 2000) e Eulimnadia colombiensis.   

Após amplos estudos realizados, a espécie Branchinecta ferrolimneta mostrou-se de distribuição 

muito restrita, indicando alto grau de endemismo, e foi registrada em apenas três lagoas 

temporárias, distantes apenas alguns poucos quilômetros uma da outra: a primeira, localizada 

na área da mina de Capão Xavier (que foi suprimida após o início de operação do 

empreendimento), a segunda em dolina existente na Estação Ecológica dos Fechos e a terceira 

em lagoas temporárias existente nestes campos hidromórficos. 

Em função deste quadro de raridade e distribuição extremamente restrita, a espécie foi incluída 

na lista de espécies ameaçadas da IUCN, 2001, na categoria EN-B1ab e na Lista Vermelha da 

Biodiversitas, 2007 na categoria vulnerável (VU).  Importante destacar que a explosão 

populacional destas das duas espécies de crustáceos durante o período de chuvas é 

fundamental para a alimentação de diversas outras formas de vida, incluindo outros 

invertebrados, anfíbios, aves e mamíferos. Portanto, a proteção não somente destes campos 

hidromórficos, mas também de seu entorno se faz necessário para garantir a manutenção destes 

dois crustáceos e a proteção de toda a cadeia de vida que se alimenta destes organismos.  

 

 

 


