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O presente estudo tem como finalidade e objetivo ava-

liar, se houve ou não impacto negativos ou positivos 

significativos na retificação de aproximadamente 77 

m de um trecho do córrego bonzinho já impactado 

a jusante do reservatório de água existente, assim 

sendo, passando a ter um novo trecho de aproxi-

madamente de 266 m. A apresentação do estudo irá 

proporcionar aos interessados conhecerem os detalhes 

obra e porquê da retificação, além da sua influência no 

meio in nature. 
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CAPÍTULO I 

APRESENTAÇÃO 
 

A retificação de córregos, igarapés e 

rios, são ditos como necessárias para garantir 

um maior segurança a sociedade civil e em 

multas das situações melhorar a qualidade do 

escoamento das águas, melhorando o fluxo de 

água melhoramos a qualidade também. 

A construção do novo trecho foi ne-

cessária para dar mais segurança a barragem 

do reservatório de água existente e que passa-

va por ampliação. O trecho antigo do córrego 

Bonzinho tinha aproximadamente 77 m e suas 

condições de preservação eram carentes, não 

havia Área de Preservação Permanente, seu 

leito estava todo assoreado além de possui em 

muita matéria orgânica em decomposição. 

Essa advinda das folhagens e falhos soltos da 

vegetação a montante da área. 

O empreendimento beneficiário das 

obras tem licença de operação já emitida pelo 

órgão ambiental, SEDAM, onde não se tem 

nenhuma restrição quanto as suas condicio-

nantes empresa na licença de operação até o 

momento.  

A empresa foi licenciada para ativida-

de de indústria, comércio e transporte de car-

ne bovina há anos, onde seu porte era o de um 

iniciante no ramo, mas com passar do tempo o 

empreendimento foi prosperando e junto disso 

veio a necessidade de ampliação da unidade. 

Como se localiza na literatura técnica a ativi-

dade de abate de bovinos tem considerável 

representação progressiva na cadeia do Produ-

to Interno Bruto – PIB, ou “geração de em-

prego” nos três entes federativos, entretanto, 

a atividade é extremamente dependente de 

água, pois até mesmo as legislações e padrões 

sanitários impõe ao empreendimento ao uso 

dos mais rigoroso do controle e qualidade 

sanitária mundial para se lidar com alimenta-

ção.  

Diante desta premissa sanitária impos-

ta pelo órgão de controle governamental e 

internacional, impõe o empreendimento dian-

te de uma sociedade tão exigente e rigorosa 

com os tratos sanitários que levou o empreen-

dimento que busca sua ampliação a procurar 

mais água. 

Diante disto, foi necessário a amplia-

ção de seu reservatório de armazenamento de 

água já existente, no percurso do córrego 

Bonzinho e junto desta ampliação foi feito um 
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novo trecho para córrego Bonzinho de 266 m 

de comprimento, mas lembramos que histori-

camente o antigo trecho já não era o original. 

Isso foi realizado para garantir a segurança 

geotécnica do reservatório de água. 

 

O QUE É O RIMA? 
 

RIMA é a sigla para Relatório de Im-

pacto Ambiental. É este documento que você 

tem em mãos e que é utilizado para esclarecer 

a população a respeito de uma ação que pro-

moveu alterações importantes no meio ambi-

ente e na vida das pessoas. Aqui são resumi-

das, em linguagem acessível, as principais 

características da correção do trecho do córre-

go Bonzinho, esse que se encontra todo em 

área particular da empresa DISTRIBOI de Ji-

Paraná. Esse relatório de forma simples apre-

senta os impactos negativos que atingiram o 

meio ambiente e os impactos positivos que 

deveram também atingir a sociedade, além de 

apresentarem os programas ambientais de 

compensação.  

 

 

POR QUE TROCAR DE LOCAL UM TRECHO DO CÓRREGO BON-

ZINHO 
 

Foi necessário a mudança do trecho do 

córrego Bonzinho, devido conceito de segu-

rança para ampliação do reservatório de água. 

Inicialmente não haveria a necessidade 

de mudar o trecho do córrego, pois havia a 

estimativa de um volume de água de bom uso 

para a ampliação das atividades da empresa, 

mas devido a instabilidade do solo, esse muito 

mole, na hora da escavação as maquinas co-

meçaram a atolar no leito da represa, não 

dando para atingir a profundidade necessária 

para o volume de água. Foi neste momento  

que se decidiu fazer o alongamento do reser-

vatório para conseguir o volume de água ne-

cessário. A partir daí foi estudado e visto que 

a saída de água da represa teria que ser altera-

da. 

Em momento algum o trecho do cór-

rego foi alterado por mera vontade do empre-

endedor, mas sim pela necessidade de segu-

rança da obra. 

Portanto o estudo busca agora a regu-

larização ambiental do novo trecho construído 

para córrego, esse dentro dos limites da terra 
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do empreendedor, não adentrando em nenhu- ma propriedade a mais. 

INFORMAÇÕES GERAIS 
 

Identificação do Empreendimento 

Razão Social: DISTRIBOI – INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANS-

PORTE DE CARNE BOVINA LTDA 

Fantasia: Frigorífico DISTRIBOI 

CNPJ: 22.882.054/0003-22 

Inscrição Estadual: 00000003559254 

CTF/lBAMA: 6440228 

Pessoa de contato: Odilo 

E-mail: Adm@distriboijiparana.com 

Telefone: (069) 98405-9294 

End.: Estrada do Aeroporto, KM 03 Nº 5930 

Setor: Bairro Suburbano 

Cep: 76.900-020 

Cidade: Ji-Paraná 

Estado Rondônia 

Contato: (69) 3424-5875 

 

Localização da Área Impactada/Estudada 

 

Imóvel denominado Chácara 20-B, Gle-

ba Nazaré, Setor 01, com área de 35.925,00 me-

tros quadrados, com perímetro de 770,79 metros, 

sendo NORTE: 202,33 metros de frente para o 

lote da Distriboi Indústria Comércio e Transporte 

de Carne Bovina Ltda,, SUL: 202,32 metros de 

fundo com a Grameira Ji-Paraná, OESTE: 177,66 

em divisa com a parte remanescente da Chácara 

20, de Silvany Maria de Souza e LESTE: 188,48 

metros em divisa com o Lote 38 da Gleba Nazaré, 

e possuindo os seguintes dados de perímetro: M-2 

à M-3: com 202,33 metros; M-3 à M-4 com 

188,48 metros; M-2 à M-5, com 177,66 metros e 

M-4 à M-5 com 202,32 metros; imóvel este que se 

constituía parte do imóvel rural denominado 

“Chácara 20” - Gleba Nazaré, Setor 01, com área 

de 80.000 m² 

Localização: ESTRADA DO AEROPORTO, KM 

03, Nº 5930, BAIRRO SUBURBANO (Fundos) 

 

Município: JI-PARANÁ. 

Área Total da Propriedade impactada (ha): 

3,5925 ha 

Coordenadas Geográfica: 

S: 10°53'2.50", ---O: 61°52'35.38" 

Datum: Sirgas 2000 
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Identificação do Empreendedor 

Nome: PEDRO ALCIDIR DELAVY 

CPF: 423.233.089-00 

End.: Estrada do Aeroporto, KM 03 Nº 5930 

Cidade: Ji-Paraná 

Estado Rondônia 

Contato: (69) 98419-3007 ou (047) 99292-8888 

E-mail: pedrodelavy@hotmail.com 

 

Identificação do Administrador do EIA/RIMA 

Nome: ANDERSON TEIXEIRA DE CARVALHO 

CRMV: 0225 

Formação Técnica: Médico Veterinário 

Formação Técnica: Direito 

Especialista: Direito Processual Civil, Direito Ambiental 

Cidade: Cacoal 

Estado Rondônia 

Contato: (69) 9989-2327 

E-mail: andersonmil@hotmail.com 
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LOCALIZAÇÃO DO ANTIGO 

E NOVO TRECHO DO CÓRREGO 
 

As alterações foram feitas no córrego 

Bonzinho, em perímetro urbano da cidade de 

Ji-Paraná – RO. Na propriedade do empreen-

dedor do frigorifico DISTRIBOI, o acesso 

seda pela estrada do aeroporto, KM 03, Nº 

5930, bairro Suburbano, região leste da cida-

de, ver mapas a seguir. 

 

 

Mapa de Localização do Empreendimento 

 
MAPA 1: Localização do empreendimento. 

-Geral de localização- 
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Mapa demostrando o antigo e o novo trecho 

MAPA 2:Mapa das áreas impactadas 

-ADA – AID – AII 
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Planta Planialtimétrica do Empreendimento 
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MAPA 3:Planta Planialtimétrico do empreendimento. 

-Planta mais detalhada em anexo- 

DO PROJETO DE ENGENHARIA 
 

Foram preenchidos com pedras em 

formato de caixa. Após este trecho inicial foi 

aproveitado o canal do leito de um pequeno 

contribuinte pré-existente. Neste trecho o ca-

nal de restituição do córrego Bonzinho per-

corre uma distância de cerca de 227 metros 

por este trecho do igarapé tributário ao córre-

go Bonzinho, até retornar/se encontrar com o 

leito do córrego Bonzinho novamente. Neste 

primeiro trecho o canal de restituição foi 

construído e executado predominantemente 

através de escavações e os taludes internos do 

canal foram cobertos com gabião manta e 

blocos de rocha (matacão). O leito é revestido 

naturalmente com rochas e areia.  

No segundo trecho onde se aproveitou 

o córrego contribuinte o formato geométrico é 

irregular, pois se aproveitou o máximo possí-

vel do contorno e fisiografia natural do córre-

go. Foi feito apenas um aprofundamento do 

leito e uma angulação retilíneas das margens 

quando necessário, deixando as mais geomé-

tricas e formando uma espécie de talude ru-

dimentar de proteção diminuindo os efeitos 

do solapamento na base das margens, para o 

controle de desmoronamento sucessivos de 

blocos de solo, pois aumenta a resistência do 

bloco dificultando o imediato cisalhamento da 

estrutura do solo.  

As medidas e demais dados das inter-

venções apuradas foram os seguintes constan-

tes da tabela 1: 
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Tabela 1: Dados geométricos de projeto para novo canal. 

 
*Tabela com os dados, dimensões e coordenadas dos trechos que sofreram intervenção. 

 

Vazão de projeto: 

 

Aqui é importante destacar alguns ti-

pos de vazões. A capacidade de vazão das 

estruturas construtivas do reservatório e a 

vazão dos leitos retificados/canalizados. 

Para o dimensionamento das estruturas 

hidráulicas o sistema de captação previu um 

nível d’água coletado na represa iniciando na 

cota 197,00, correspondente a soleira de ver-

timento da tomada d’agua do reservatório.  

Para manutenção das vazões do córre-

go, necessárias durante o período de estiagem 

que ocorrem nos meses de junho a outubro, 

foi implantado no corpo da tomada d’água a 

estrutura hidráulica de controle e regulação do 

nível d’água e das vazões defluentes do bar-

ramento.  

O sistema é controlado por 3 (três) 

válvulas gaveta de 300mm, com acionamento 

manual, acopladas em 3 (três) adutoras de 

igual diâmetro, para manutenção das vazões 

mínimas defluentes do barramento, bem como 

as vazões afluentes proveniente do córrego 

Bonzinho. 

Como situação mais desfavorável para 

manter a vazão mínima do reservatório, foi 

considerado a abertura de 01 (uma) válvula 

gaveta posicionada na cota 193,50 (válvula 

superior) e a lâmina d’água do reservatório 
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não inferior a soleira do vertedouro cota 

197,00.  

Para tanto, foi aplicada uma fórmula 

de vazões mínimas para pequenos orifícios, 

em um intervalo de tempo dt, conforme a e-

quação: 

 

Q = Cd * A * √2gh. 

(Para pequenos orifícios) 

 

A mínima vazão do sistema será de 

410 l/s (quatrocentos e dez litros por segun-

do). Cabe-nos ressaltar que as vazões míni-

mas medidas pelo empreendedor no período 

de estiagem chegaram a relatar vazões de 200 

l/s (duzentos litros por segundo). 

O sistema extravasor também chama-

do de vertedouro, atua como sistema de segu-

rança do barramento para controle de cheias e 

regulação das vazões excepcionais que pos-

sam incidir na bacia de drenagem do barra-

mento. 

O vertedouro implantado na ogiva da 

tomada d’água é do tipo soleira livre e com 

paramento de concreto. Foi dimensionado 

para garantir a passagem da cheia do córrego 

Bonzinho. A ogiva, constituída por um perfil 

tipo “Creager”, foi projetada para a passagem 

das vazões de 26.000 l/s. 

A equação  V = 2,2 x L x H
3/2

 revela 

as vazões de controle do sistema de captação 

d’água do frigoríco Distriboi, conforme 

CURVA DE VAZÃO - VERTEDOURO, 

onde V refere-se a vazão em litros por segun-

do, L corresponde a largura do vertedouro em 

metros e H é a altura da lâmina d’agua em 

metros que passa pelo sistema extravasor do 

barramento do Frigorífico Distriboi. 

A energia remanescente do fluxo 

d’água atuante no vertedouro é dissipada na 

laje de concreto existente na saída da tomada 

d’água. Desta forma temos uma capacidade 

máxima de 26.089 litros/seg para o vertedou-

ro com as dimensões construídas, ver figura 1. 
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Figura 1:Vista do Novo Canal. 

-Definição Geral.  
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DIGNÓSTICO AMBIENTAL 
 

Metodologia Aplicada Para ADA, AID, 

AII 

 

A área de influência de um “empre-

endimento” é definida como o espaço sus-

cetível de sofrer alterações como conse-

quência da sua implantação, manutenção e 

operação ao longo de sua vida útil. 

A área de influência é delimitada 

em três âmbitos – Área de Influência Indi-

reta (AII), Área de Influência Direta (AID) 

e Área Diretamente Afetada (ADA). Cada 

um desses subespaços recebe impactos nas 

fases de construção e operação do empre-

endimento, ora com relações causais dire-

tas, ora indiretas, e daí a denominação, 

além da ADA onde se localiza o empreen-

dimento propriamente dito, muitas vezes 

chamada de área de intervenção, conforme 

a figura 6 abaixo. 

 
Figura 2:Área de Influência. 

-Definição Geral.  

 

 A Área de Influência Indireta (AII), 

abrange um território que é afetado pelo em-

preendimento, mas no qual os impactos e e-

feitos decorrentes do empreendimento são 

considerados menos significativos do que nos 

territórios das outras duas áreas de influência 

(ADA e a AID). 

Nessa área tem-se como objetivo ana-

lítico propiciar uma avaliação da inserção 

regional do empreendimento. É considerado 

um grande contexto de inserção da área de 

estudo propriamente dita. 

Essas configurações territoriais, na 

verdade, são sínteses de rebatimentos de im-

pactos que podem ocorrer nos meios físico, 

biótico, socioeconômico, cultural e institucio-

nal. Mais que isso, há situações em que uma 

dada área de influência, por exemplo a AID, 

se diferencia para cada meio na ambiência 

local e/ou regional, desenhando contornos 

próprios, tendo-se dessa forma mais que três 

áreas que se superpõem. 

A falta de uma metodologia específica 

para delimitação de áreas de influência está 
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associada à questão da escala temporal e es-

pacial, pois encontra-se uma dificuldade para 

se definir o limite da área de estudo e para 

estabelecer o tempo ideal para avaliar ade-

quadamente os efeitos cumulativos de deter-

minado empreendimento (CLARK, 1994). A 

Resolução CONAMA n.º 01/1986, ao estabe-

lecer as diretrizes para o EIA, cita que a bacia 

hidrográfica da região do empreendimento, 

para todos os fins, seja considerada como a 

área de influência do projeto. Portanto, um 

dos critérios mínimos para a delimitação da 

área de influência é a bacia hidrográfica em 

que o projeto está inserido.  

Portanto, em consonância com as ori-

entações gerais definidas no termo de referên-

cia para a realização de estudos ambientais, a 

abordagem adotada na presente avaliação 

considera três unidades espaciais a serem di-

retamente e indiretamente afetadas pelo em-

preendimento, quais sejam. Área Diretamente 

Afetada “ADA”, Área de Influência Direta 

“AID”, Área de Influência Indireta “AII”, 

descritas nos itens que se seguem: 

 

Área Diretamente Afetada - ADA 

 

Essa corresponderá a poligonal do lote 

de terra sobre o qual, está instalado a indústria 

utilizadora de recursos hídricos, onde também 

se instala um reservatório de água doce, em 

forma de represa oval, mantida pelas águas do 

córrego Bonzinho. 

Portanto a Área Diretamente Afetada 

pela intervenção e mudança de um trecho da 

calha artificial do córrego para adaptação do 

novo modelo do reservatório de água, está 

tudo dentro da área do empreendimento ex-

plorador e utilizador. A área é única para to-

dos os meios desta avaliação ambiental, meio 

físico, biótico e socioeconômico, aquela se 

localiza em região de expansão urbana em 

estado avançado de urbanização. mapa 2. 

 

Área de Influência Direta - AID 

 

Essa compreende-se a ADA e seu en-

torno imediato sujeitos aos reflexos dos im-

pactos diretos e indiretos gerados naquela área 

ou decorrentes dos mesmos. 

Para definição da AID para os estudos 

do meio socioeconômico foram utilizados 

para isso os seguintes critérios: 

 População susceptíveis aos impactos 

advindos da intervenção no córrego 

Bonzinho; 

 Sistema viários de acesso; 

 Sobre o uso dos recursos hídricos. 

  

Diante do exposto acima a AID ficou 

compreendida como a cidade de Ji-paraná, 

conforme mapa 2. 
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Já para os estudos do Meio Físico e 

Biótico na AID foram levantados os seguin-

tes: 

  Existência de unidade de conser-

vação ambiental próxima ADA; 

 Fatores relacionados as emissões 

atmosféricas, de ruídos, de efluen-

tes líquidos e águas pluviais gera-

dos na ADA, tanto pela implanta-

ção, quanto pela operação; 

 Área de drenagem dos cursos de 

água receptores da ADA. 

 

Isso determinou a inclusão da sub-

bacia do córrego Bonzinho, mapa 3. 

 

Área de Influência Indireta - AII 

 

A Área de Influência Indireta consiste 

na área para a qual está prevista os impactos 

indiretos produzidos pelo empreendimento e a 

intervenção no corpo hídrico. Os critérios 

utilizados para a definição da AII para os es-

tudos do Meio Socioeconômico foram: 

 

 Localidades interligadas pelo eixo ro-

doviário de acesso primário e secundá-

rio ao empreendimento; 

 Atividade econômica na bacia hidro-

gráfica onde se insere o empreendi-

mento; 

 Município onde encontra o empreen-

dimento. 

 

Nesse sentido, pode-se dizer que a Á-

rea de Influência atingira todo o estado de 

Rondônia, quando se tratando dos impactos 

socioeconômicos. 

Para definição da Área de Influência 

Indireta para os estudos de Meio Físico e Bió-

tico, foi definido em sua totalidade as áreas de 

drenagem fluvial que recebem deforma direta 

e/ou indireta, as águas do curso hídrico im-

pactadas pela ratificação do curso da calha do 

córrego Bonzinho no trecho que transpassa a 

área do empreendimento. 

Portanto, a AII é estendida da AID pa-

ra a bacia hidrográfica do Rio Machado/Ji-

Paraná até o encontro com Rio Madeira, con-

forme mapa 2. 

 

Meio Físico  

Clima 

A região predomina o clima quente e 

úmido, o verão se estende de maio a outubro 

correspondendo o período de seca com baixa 

precipitação pluviométrica chegando gerar 

déficit hídrico; o “inverno” a estação das chu-

vas, com elevados índices pluviométricos, 

estende-se de novembro a abril. 

A média anual para o estado de Ron-

dônia da precipitação pluvial varia entre 1.500 

a 2.750 mm/ano, já sobre a região onde se 
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encontra o empreendimento vária entre 1.900 

a 2.500 mm/ano, enquanto a média anual da 

temperatura do ar varia entre 24° a 26° C. 

Segundo a classificação de Köppen  

ocorrem dois tipos climáticos no estado: O 

Am – clima de florestas tropicais, prevalece 

na maior parte do estado, a presenta uma esta-

ção seca pouco marcada, temperatura média 

acima de 26ºC e pluviosidade acima de 2.000 

mm/ano, e, o clima do tipo Aw – clima tropi-

cal úmido, ocorre no sudeste do estado, na 

região na Chapada dos Parecis , caracterizan-

do-se por temperatura média um pouco mais 

amena, em torno de 24ºC, e estação seca um 

pouco mais prolongadas, sendo uma continui-

dade do clima do Planalto Central do Brasil, 

ver mapa 04.  

 

 

MAPA 2:Mapa das Isoietas de RO. 

-Contemplando a característica regional e local.  

 

Bacias Hidrográficas do Estado de Rondônia 

A área impactada está sobre a bacia do 

Rio Machado/Ji-paraná com 80.630,56 km² de 

área drenada, pois se trata da mais importante 

afluente do Rio Madeira dentro do estado de 

RO. Além desta todas as demais estão à mar-

gem direita do Rio Madeira, ver mapa 05. 

 

 



 

 
 

 

 

DISTRIBOI – Industria, Comércio e  
Transporte de Carne Bovina Ltda. 
Estrada do Aeroporto, KM 03,  
Nº 5930, Ji-Paraná – RO. 

20 

DISTRIBOI - EIA - 2019 AMAGEO 

 



 

 
 

 

 

DISTRIBOI – Industria, Comércio e  
Transporte de Carne Bovina Ltda. 
Estrada do Aeroporto, KM 03,  
Nº 5930, Ji-Paraná – RO. 

21 

DISTRIBOI - EIA - 2019 AMAGEO 

MAPA 3:Mapa das Bacias Hidrográficas de RO 

-Definição Geral.  

 

Bacia Hidrográfica do Igarapé Nazaré 

mapa 5, da bacia drenante do Igarapé 

Nazaré, pouco se sabe na literatura técnica, e 

diante do estudo foi necessário estuda-la, den-

tro de um contexto macro de bacia 

Têm trechos com espessura entre 3 a 

10 m e profundidade variável de 1,50 a 2,10 

m, não possuí leito navegável, mas apresenta 

suave potencial para pesca de subsistência, 

dessedentação de animal, e irrigação de agri-

cultura familiar. Tem leito de formação sedi-

mentar e sobre afloramento de rocha, ver ma-

pa 06 

 

 
MAPA 4: Mapa da Bacia Hidrográfica do Igarapé Nazaré 

-Definição Geral.  
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O Igarapé Nazaré é abastecido por di-

versos afluentes durante sua extensão de a-

proximadamente de 25.055 m. Sendo à direita 

15 e à esquerda 10 afluentes juntas somam 25 

nascentes todas identificadas por analises de 

sobreposição de cartas e imagem do Google 

Earth. Foi possível se aproximar da área total 

da bacia em 86,858 km², ver figura 2. 

 

 
Figura 2:Bacia do Igarapé Nazaré, mais nascentes. 

 

Bacia Hidrográfica do Córrego Bonzinho 

mapa 7, descreve um contexto de mi-

crobacia, o principal dreno denominado de 

córrego Bonzinho, com extensão aproximada 

de 7.103 m, sendo mantido por quatro nascen-

tes, duas a direita e uma a esquerda. Foi pos-

sível se aproximar da área da bacia em 12,872 

km². O córrego Bonzinho não possui leito 

navegável, têm trechos com espessura entre 

1,5 a 3,0 m e profundidade variável de 0,40 a 

1,10 m, mas apresenta suave potencial para 

pesca de subsistência, dessedentação de ani-

mal, e irrigação de agricultura familiar.  

Tem leito de formação sedimentar e 

sobre afloramento de rocha. Segundo suas 

características organolépticas, possui qualida-

de de água superficial regular, sendo localiza-

do apenas matéria orgânica vegetal em meios 

aos sedimentos arenosos/argilosos/siltosos no 

leito estudado, compostos esses inevitável em 

meios naturais. 
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MAPA 5:Mapa da Bacia Hidrográfica do Córrego Bonzinho. 

-Definição Geral.  

 

O trecho que se encontra impactado pela 

atividade do empreendimento, está localizado 

próximo da foz do Córrego, dezenas de metros 

apenas, dentro da área da ADA. Possui calha irre-

gular e assoreada em todo a extensão da bacia 

devido à falta de vegetação ciliar foi o que mais 

chamo a atenção, ver figura 03 
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Figura 3: Bacia Córrego Bonzinho e nascentes. 

 

Já o mapa 8, demostra a o local de ocor-

rência do impacto de forma direta, na cor verde-

claro o antigo percurso do córrego Bonzinho, 

onde esse chegava pela cor azul-claro ao sul e sai 

após fazer um lago formado inicialmente de forma 

natural ao oeste do lago. 

O novo percurso do córrego Bonzinho, 

criado para viabilizar a ampliação do lago existen-

te na propriedade, tem aproximadamente 266 m e 

média de 2,5 de largura, vertedouro de concreto 

armado com vazão constante e soleira aberta, 

muro de arrimo e gramado em toda sua extensão 

 

 

 
MAPA 6: Mapa descritivo Contento a ADA. 

-Definição Especifica.  

 

O córrego bonzinho foi remodelado 

para melhorar a qualidade de suas águas su-

perficiais. A pratica também melhorou o fluxo 

de água no canal,  
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Conforme demostrado na imagem 1, 

podemos observar a qualidade da água super-

ficial no novo canal no tocante a turbidez. As 

águas estão todas transparentes. 

 

 
Imagem 1: Trecho do novo canal do córrego Bonzi-

nho. 

 

A imagem 2, demostra o trecho da i-

magem 1 em tempo de cheia. Nota-se uma 

água superficial de coloração barrenta, dife-

rente da outra. Isso ocorreu devido os sedi-

mentos de argila trazidos ao longo da bacia.  

 

 
Imagem 2: Trecho do novo canal do córrego Bonzi-

nho. 

 

Não o bastante, foi buscado junto aos 

arquivos históricos da empresa estudos de 

vazão do presente córrego antes da obra, sen-

do localizado os seguintes dados, tabela 1: 

Tabela 1:Dados histórico de vazão. 

Data Vazão 

mês/ano m³/s l/s m³/h m³/dia 

02/2016 0,483 483 1.739 41,736 

04/2016 0,410 470 1.476 35,424 

06/2017 0,426 426 1.534 36,816 

 

Os dados históricos foram utilizados 

para realização que era futura dos projetos de 

engenharia geotécnica para ampliação da lâ-

mina de água. Inicialmente não se previa relo-

car a saída de água do reservatório de água, 

entretanto, todavia, por critério de segurança 

do projeto a tomada de água deve que ser re-

locada fazendo com que fosse criado um novo 

percurso, até ligar ao antigo percurso. Pois 

bem, para e feito de projeto foi utilizado a 

menor vazão do córrego encontrada, 

Q=0,410, para garantir que não houvesse im-

pacto na distribuição água no leito.  

Fazendo uma prévia comparação com 

as medidas atuais de vazão, nota se que, o 

reservatório está fornecendo vazão entre 1,77 

a 2,66 m³/s, portanto, houve um ganho de 

vazão de maior de que 76,83% até o momento 

das medições. Ressaltamos que o regime plu-

vial da região é fator variável e inserto para 
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qualquer projeto, por isso se trabalha com 

medidas extrapoladas, sempre em benefício 

do meio ambiente e o desenvolvimento sus-

tentável. 

Dados geológicos e geotécnicos “SOLOS” 

 

O solo da região estudada, de maneira 

geral, apresenta um teor de argila amarela, é 

um Latossolo Argiloso-siltoso de classe textu-

ral média. Os solos locais são classificados 

como Latossolos amarelo distrófico, de textu-

ra argilosa e silte argilosa e ainda de textura 

média cascalhenta/argilosa em relevos planos 

e suave ondulado. 

Os exames realizados “in loco”, du-

rante a escavação da represa indicam solos de 

profundidade variável, de textura argilosa e 

argilosa/arenosa, mediamente permeável, com 

coloração variando do amarelo avermelhado 

na entrada norte (argiloso amarelo com pre-

sença significativa de silte) do frigorífico até 

uma coloração mais amarelada ao sul (alta-

mente argiloso), 50 metros abaixo. Estes solos 

locais são antigos, intemperizados, mediana-

mente pobres em nutrientes, relativamente 

ácidos, com baixa capacidade de troca catiô-

nica e com condições pobres de drenagem 

com características desfavoráveis ao desen-

volvimento agrícola. 

Adiante segue fotos da área e das a-

mostras coletadas metro a metro durante as 

sondagens, fotos do solo local feitas em trin-

cheiras e em diversas regiões ainda com obras 

instaladas/em instalação 

Nas lagoas de tratamento, em virtude 

da profundidade (variam de 4-7 metros a pro-

fundidade total), é visível uma camada de 

solo argiloso siltoso com presença de casca-

lhos, de coloração vermelho-amarelo, bastante 

úmidos (Argila siltosa de cor amarelo aver-

melhada, com grânulos dispersos e nódulos 

siliciosos e gipsita). Já mais profundamente 

existe a presença de Arenito – (Camada solo 

sedimentar com predominância de arenito 

basáltico, presença de nódulos de gipsita e 

grânulos silicosos altamente drenados e co-

lapsáveis). Este solo dificulta em muito a per-

furação de poços mais profundos no local por 

serem colapsáveis. 

Na segunda amostra a do outro lado do 

sistema de lagoas foi encontrado Argila are-

nosa e/ou siltosa, variando a areia argilosa ou 

silte argiloso de cor amarela com tons cinzas, 

abaixo do solo orgânico misto. 

As imagens a seguir foram coletadas 

através de sondagem SPT para construção de 

um galpão na área.  
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Imagem 3:Amostra de solos localizadas na área do 

empreendimento. 

 

 
Imagem 4:Amostra de solos localizadas na área do 

empreendimento. 
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Imagem 5:Vista geral da área impactada. 

 

 
Imagem 6:Vista da movimentação de solo. 
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Imagem6:Vista do perfil vertical do solo encontrado 

na área. 

 

Nas escavações da represa, houve va-

riações encontrando a partir de 02 metros ar-

gila impermeável, mas mais ao fundo o subs-

trato era composto por uma camada de silte 

semi-argiloso bastante instável e permeável. 

Já a média geral do substrato encontrado foi o 

seguinte:  

  

 1-2 m profundidade – Solo Orgânico Cin-

za amarelado com presença de raízes; 

 2-4 m profundidade – Argila amarelada 

com estrias vermelhas bastante firme;   

 4-6 m Profundidade – Silte Arenoso cinza 

amarelado, instável e permeável. 

 

Caracterização geotécnica do reservatório de 

água. 

 

O reservatório foi confeccionado den-

tro das seguintes características, uma barra-

gem de 185 m de extensão e altura máxima de 

7,50 m propiciando o acúmulo da água do 

córrego Bonzinho para atividade frigorífica. A 

comporta possui 3 registros de gaveta de 300 

mm cada instalado de forma escalonada, um 

em cada cota, figura 4 e 5. A obra beneficiara 

as propriedades a jusante do barramento no 

controle das cheias, o método já é utilizado no 

Estado de São Paulo para controle de picos 

pluviais 

 

 
Figura 4: Perfil vertical da soleira livre. 

Autor: Projetista. 

CORTE B-B

ATERROATERRO

SOLEIRA
VERTEDOURO

REPRESA

CORTE A-A

SOLEIRA

VERTEDOURO
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Figura 5: Perfil vertical dos registros de gaveta de 300 

mm. 

Autor: Projetista. 

 

O vertedouro implantado na ogiva da 

tomada d’água é do tipo soleira livre e com 

paramento de concreto. Foi dimensionado 

para garantir a passagem da cheia do córrego 

Bonzinho. A ogiva, constituída por um perfil 

tipo “Creager”, foi projetada para a passagem 

da vazão máxima de 26.000 l/s, conforme 

tabela de vazões apresentada abaixo conside-

rando 2,50 m de sobre-elevação do nível 

d’água acima da soleira do vertedouro, tabela 

2. 

 

Tabela 2: Curva de Vazão do vertedouro. 

Curva de Vazão - Vertedouro 

Largura do Vertedor(m): 3,0 

lâmina d'agua (m) cota litros/seg 

0,0 197,00 0 

0,3 197,25 825 

0,5 197,50 2.333 

0,8 197,75 4.287 

1,0 198,00 6.600 

1,3 198,25 9.224 

1,5 198,50 12.125 

1,8 198,75 15.279 

2,0 199,00 18.668 

2,3 199,25 22.275 

2,5 199,50 26.089 

 

 

Meio Biótico 
 

Flora Terrestre e Inventário Florestal 

 

A área que foi diretamente afetada pe-

la implantação do empreendimento caracteri-

za-se por apresentar formações vegetais do 

tipo Floresta Ombrófila Aberta. 

A Floresta Ombrófila Aberta é a tipo-

logia florestal mais frequente no estado de 

Rondônia, possuindo uma extensão de apro-

ximadamente 237.446,1 km
2
 (PLANAFLO-

RO, 1998). Devido ao processo de coloniza-

ção desta região, bem como as práticas de uso 

e aproveitamento dos recursos naturais, esta 

fitofisionomia é a que se encontra em maior 

estado de degradação, uma vez que a maioria 

dos remanescentes florestais existentes atual-

mente possuem um estoque de madeira de 

baixo valor comercial, devido a extração in-

tensa e ilegal, frequente ainda nos dias atuais. 

De acordo com dados do IBGE 

(1992), a Floresta Ombrófila Aberta é um tipo 

de vegetação de transição entre a Floresta 

CORTE A-A

REPRESA
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Amazônica e as áreas extra-amazônicas, que 

apresenta quatro faciações florísticas que alte-

ram a fisionomia ecológica da Floresta Om-

brófila Densa, com presença de palmeiras, 

bambus, sororocas e cipós. Uma outra impor-

tante característica desta fitofisionomia é a 

ocorrência de gradientes climáticos com mais 

de 60 dias secos por ano. 

O conjunto das características de his-

tória natural dessa tipologia é similar àquela 

encontrada na floresta densa, uma vez que ela 

compartilha grande parte de suas espécies, no 

entanto, as espécies das florestas abertas, se-

jam elas com palmeiras ou com cipós, apre-

sentam maior grau de caducifólia, podendo 

chegar, em alguns casos, a 10% do total das 

espécies (SALOMÃO et al., 2007). 

Em sua grande parte, o dossel da flo-

resta apresenta-se descontínuo, dominado pela 

palmeira babaçu (Attalea speciosa Mart. ex 

Spreng.- Arecaceae), de baixo a médio porte, 

permitindo a passagem de luz solar total, onde 

proliferam lianas (cipós), arbustos e ervas no 

sub-bosque.  

A formação de gramíneas e capoeira 

recobre grande parte da área objeto deste es-

tudo, sendo detectada facilmente ao longo das 

áreas inventariadas, onde forma um mosaico 

de vegetação em meio a fragmentos de vege-

tação primária e secundária de Floresta Om-

brófila Aberta. 

A vegetação da área diretamente afe-

tada foi suprimida anos a trás. Houve 

inicialmente, um desmatamento total da área, 

e com isto, a vegetação e na sequência, a fau-

na, foram parcialmente destruídas, removidas 

ou 

afugentadas, e a camada de solo fértil removi-

da ou coberta, afetando a vazão e a qualidade 

ambiental dos corpos superficiais e/ou subter-

râneos da água. Isto se refletiu na alteração 

das características física, química e biológica 

da área, afetando seu potencial socioeconômi-

co.  

A área caracteriza-se por apresentar a 

cobertura vegetal bastante modificada pela 

intensa ação antrópica, conforme pode ser 

observado na imagem 7. 

 

 
Imagem 7: Representação da área através do Google 

Earth na data de 27/07/2005, já demonstrando alta 

antropização e ausência de grande parte da área de 

APP. 

 

A imagem 8 representa a área de estu-

do totalmente modificada no ano de 2018, 

com as novas instalações do frigorífico, po-

dendo ser observado em alguns pontos a re-
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generação natural da vegetação, trazendo be-

nefícios para a biodiversidade local. 

 

 
Imagem 8: Representação da área através do Google 

Earth na data de 30/05/2018, já demonstrando que com 

o passar do tempo a área se regenerou em 

grande parte da área de APP. 

A vegetação da área objeto desse estu-

do foi caracterizada na sua grande maioria por 

espécies nativa e floresta secundária (imagem 

9 a 11).  

As florestas secundárias são aquelas 

resultantes de um processo natural de regene-

ração da vegetação, em áreas onde no passado 

houve corte raso da floresta primária, como é 

o caso da área estudada. 

 

 
Imagem 09:Vegetação nativa Da área alagada, dezem-

bro 2018. 

 

 
Imagem10:Vegetação nativa da área de APP, dezem-

bro 2018. 
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Imagem 11:Vegetação nativa da área de APP, dezem-

bro 2018. 

 

Para o levantamento das espécies ve-

getais, a área foi dividida em duas partes, de-

nominados como: Área alagada e área de 

APP, conforme figura abaixo.  

 

 
Imagem 12: Imagens ilustrativas das áreas 

levantadas (Alagada e APP). 

 

O levantamento na área alagada foi re-

alizado através do inventário florestal censo 

100%, na área de APP foi realizado somente o 

levantamento das espécies, sendo contempla-

dos também com as análises das cartas ima-

gens.  

Todos os indivíduos levantados foram 

identificados por um para botânico, por no-

mes das famílias botânicas, nomes científicos 

e nomes populares regionais. Na área levanta-

da onde foi diretamente afetado pelo desvio 

do corpo hídrico é denominado como córrego 

bonzinho. 
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Caracterização da Fauna Regional e In Loco 

 

O levantamento das espécies represen-

tantes da fauna é um importante indicativo do 

grau de antropização de determinada área, 

sendo uma eficaz ferramenta para verificar a 

existência da fauna local, considerando as 

espécies nativas, exóticas, ameaçadas de ex-

tinção nos fragmentos florestais em áreas de 

influência de um empreendimento.  

Os diferentes procedimentos de amos-

tragem utilizados atualmente para inventariar 

os recursos faunísticos, são considerados a 

forma mais direta para se acessar parte dos 

componentes da diversidade animal em uma 

área, em um determinado espaço e tempo.  

O levantamento de fauna é caracteri-

zado por uma série de observações que tem 

por objetivo, catalogar as espécies que exis-

tem em uma determinada região (Hellawell, 

1991). Como produto principal dos levanta-

mentos, as listas de fauna são um componente 

fundamental na análise das solicitações de 

empreendimentos que pretendem causar uma 

miríade de impactos no meio ambiente, mui-

tos deles de grande porte e irreversíveis (Sil-

veira et al.,2010). Os dados primários gerados 

pelos inventários faunísticos compõem uma 

das ferramentas mais importantes na tomada 

de decisões a respeito do manejo de áreas 

naturais e conservação da fauna 

Bom a partir da escolha da metodolo-

gia de pesquisa foi possível capturar alguns 

espécimes apresentadas a seguir.  

 

 
Imagem 13: Catita ou Cuíca (Marmosa murina) obser-

vada durante busca ativa (avistamento) durante a noite. 

 

 
Imagem 14: Gambá ou Mucura (Didelphis marsupia-

lis) obser-vado em atividade, durante busca ativa (avis-

tamen-to) no período noturno. 
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Imagem 15:Tatu-verdadeiro (Dasypus novemcinctus) 

observa-do em atividade, durante busca ativa (avista-

mento) no período noturno. 

 

 
Imagem 16: Buraco do Tatu-verdadeiro (Dasypus 

novemcinc-tus) observado na área direta do estudo 

(levantamento de vestígios). 

 
Imagem 17: Cutia-preta (Dasyprocta fuliginosa) ob-

servada (avistamento) no período diurno. 
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PRANCHA 1: Aves: Ramphocelus carbo (a), Tangara 

palmarum (b), Psarocolius decumanus (c), Campephi-

lus ro-bustus (d). 

 

 

 

Entre os apresentados foram localiza-

dos outros animais que foram apresentados 

com mais detalhes no EIA. 

Apontada a ocorrência das espécies 

fauna de vertebrados terrestres, encontradas 

nas áreas de influência do empreendimento, 

com a respectiva avaliação dos impactos am-

bientais. Dando ênfase para presença ou 

não de espécies migratórias, raras, endêmi-

cas, ameaçadas de extinção e/ou afetadas dire-

tamente ou indiretamente pela implantação 

e/ou operação do empreendimento. 

 

Ictiofauna (Peixes) 

 

A Ictiofauna, tende a estudar a fauna 

aquática das bacias hidrográficas, sendo elas 

micro ou macro, sempre onde se pretende 

alterar ou fazer sofre influência de alguma 

atividade antrópica.  

A fauna de peixes da região do Frigo-

rífico está caracterizada por apresentar em sua 

maioria espécies predadora e de alto poder 

comercial, considerando a existência de espé-

cies para consumo, assim como para a criação 

- “Peixes ornamentais”, importante fator que 

carateriza a preservação do local, mesmo que 

em pequena escala. 

As espécies encontradas durante as co-

letas, assim como a abundância identificada 

pelo material coletado, aponta em primeiro 

momento a preservação local para a fauna de 

peixes e diretamente a relação da cadeia ali-

mentar pela presença de espécies de animais 

de outros grupos faunísticos, tais como a ari-
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ranha (Pteronura brasiliensis), aves aquáti-

cas, como o Martim-pescador (Chloroceryle), 

Quero-quero (Vanellus chilensis), Jaçanã (Ja-

cana jacana), mergulhão (Nannopterum bra-

silianus), apontando saúde na cadeia alimen-

tar para a região estudada. 

As espécies mais utilizadas pela co-

munidade local e quais usos; Todas as espé-

cies coletadas foram caracterizadas apropria-

das para o consumo pelos colaboradores, po-

rém houveram espécies de maior destaque 

como por exemplo o Cichla ocellaris (Bloch 

& Schneider, 1801) – Tucunaré.  Não houve 

relato de uso das espécies para outra finalida-

de 

Pranchas de espécies coletadas durante 

o diagnóstico na área alagada da região da 

barragem no Frigorífico Distriboi. 

 

 
PRANCHA 2: Espécimes encontradas na área de estu-

do: foto A e B Cichla ocellaris; foto C Serrasalmus 

rhombeus; foto  D Potamorhina latior; foto E Acestro-

rhyn-chus falcirostris;  foto F Geophagus brasiliensis e 

foto G Cichla ocellaris. 

 

A seguir prancha com vista dos pontos 

de coleta uma ou duas fotos de cada local. 

 
PRANCHA 3:Vista dos pontos de coleta: foto A vista 

do reserva-tório de água; B e C primeiro ponto de cole-

ta; foto D segundo ponto de coleta; foto E e F terceiro 

ponto de coleta; foto G quarto ponto de coleta; foto H e 

I quinto ponto de coleta 

Meio Socioeconômico 
 

Levantamento Socioeconômico 

Os impactos socioeconômicos foram 

associados ao empreendimento diretamente 

ligado a obra. 

Em números absolutos os benefícios 

sociais do empreendimento são muito rele-

vantes. A tabela 3 traz os dados socioeconô-

mico do empreendimento.  
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Tabela 1:Dados socioeconômicos do empreendimento Distriboi. 

Custo final do empreendimento 

(Investimento Total)
1
 

R$ 50.000.000,00 

Abate diário previsto
2
 1.000 bovinos / dia e 25 dias/mês 

Quesitos sócios econômicos Quantitativo 

Estimativa de Valor 

mensal a ser pago 

em reais 

Estimativa de Valor anu-

al a ser pago em reais 

Número de Funcionários Pre-

vistos
3
 

900 1.773.000,00 24.000.000,00 

Estimativa de Valores pagos ao 

produtor rural
4
 

2.467.000,00/dia 61.675.000,00 740.100.000,00 

Estimativa de Valores arreca-

dados exportação
5
 

200 ton/dia 67.000.000,00 804.000.000,00 

1.
Incluídos compra da planta, ampliação das instalações e equipamentos 

2
 1000 bovinos/dia em sua capacidade máxima. E cerca de 25 dias por mês totalizando 300 dias/ano 

3 
Incluindo serviços administrativos, industriais, logísticos e técnicos de apoio 

4
 Estimativa de valores considerando a média de peso animal de 18 arrobas e valor médio de R$ 137,00 a arroba  

5
 Considerando exportação apenas de carnes “in natura” e o preço médio da carne bovina do Brasil, em Reais, R$13,4 

mil por tonelada (ABIEC e Farmnews) e não contando outros produtos e subprodutos. 

. 

Diante da tabela 01, os números de-

monstram claramente os benefícios de uma 

empresa deste porte. Ela alavanca o progresso 

regional gerando empregos, renda e interfe-

rindo decisivamente no Produto Interno Bruto 

(PIB) de Rondônia. Ademais entende-se por 

impacto sócio ambiental a correlação funcio-

nal que se estabelece entre a dinâmica de 

crescimento desencadeada por um dado em-

preendimento e a realidade/ambiência onde 

ele se insere que, por sua vez, dispõem de 

potencialidades, fragilidades e conflitos. Nes-

sas condições, pode-se identificar o fenômeno 

reconhecido como impacto sócio ambiental, 

tal como prevê a legislação ambiental aplicá-

vel. Estes números citados ilustram a inserção 

do frigorífico, atualmente e logo após a am-

pliação na região da AID da Cadeia Pecuária 

do projeto. 

Podemos ainda considerar Impactos 

no Meio Econômico os seguintes fatos: 

 

 Estímulo para atração de novos pecua-

ristas dado o aumento da demanda de 

animais, provocado pela expansão da 

capacidade de abate do Frigorífico 

Distriboi. 

 

O aumento na capacidade de abate do 

Frigorífico Bertin, passando de 300 cabe-

ças/dia para 1.000 cabeças/dia, poderá incen-

tivar a expansão da criação de gado de corte 

na região, já que representa um aumento de 

15,0% a 35,0% na demanda em Ji-paraná e de 

mais 14,5% na região da AID da Cadeia Pe-

cuária. 

Apesar da inexistência de um exceden-

te de oferta de gado na região, o frigorífico 
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passará a absorver em 2021 entre 15,0% e 

35,0% desta oferta. Ou seja, da oferta total de 

animais para abate da AID. Essas porcenta-

gens expressivas da participação do Frigorífi-

co nas compras totais pós 2021 são importan-

tes para evitar o monopólio de grandes grupos 

e ainda manter a rentabilidade para os pecua-

ristas na região. 

Uma vez que a atividade pecuária está 

bastante consolidada na AID, e que as propri-

edades estão bem estruturadas, conforme se 

viu durante a pesquisa de campo a empresa 

pode também em uma terceira possibilidade, 

novos pecuaristas em regiões mais distantes. 

 

 Diversificação da economia estadual e 

criação de empregos e oportunidades 

de trabalho. 

 

A consolidação da atividade pecuária 

no Estado, configurada sob forma de uma 

cadeia produtiva, é muito significativa na ge-

ração da renda e formação do PIB estadual, 

além de trazer vantagens locacionais para 

novos elos da cadeia de agronegócios, tanto 

para trás – produção de insumos (adubos, cor-

retivos, sementes, entre outros) – como para 

frente – curtumes, fábrica de calçados, etc. 

Cabe mencionar, que faz parte da polí-

tica do Grupo a adoção de estratégia de diver-

sificação/verticalização em sua própria cadeia 

produtiva, reunindo inúmeros segmentos eco-

nômicos, de diferentes escalas de produção e, 

via de regra, inseridos em mercados mais 

concorrenciais. No próprio Estado de Rondô-

nia, o Grupo explora atualmente algumas ati-

vidades além do Frigorífico, como, por exem-

plo, criação semiextensiva, confinamento e 

transporte de gado.  

Também o setor de comércio e servi-

ços deve passar por uma maior animação eco-

nômica, pois os efeitos multiplicadores de 

renda e emprego tendem a se manifestar. Nas 

condições mencionadas, trata-se de um im-

pacto positivo para a matriz produtiva estadu-

al e, principalmente, municipal que pode ga-

nhar maior densidade econômica, com boa 

probabilidade de ocorrência, disperso em lo-

cais onde há infraestrutura adequada com o-

corrência gradativa de médio e longo prazo, 

intensificador de processo em curso, pois já 

vem ocorrendo uma crescente industrialização 

na cidade, pois os desdobramentos em outros 

segmentos vão se autoalimentados. Conside-

rando-se, o tamanho do frigorífico, o porte do 

Grupo e seu tipo de atuação em diversas regi-

ões do País, e ainda dada a realidade da região 

em termos de emprego e desemprego, em 

especial o Município de Ji-paraná, avalia-se 

esse impacto positivo como de média magni-

tude. 

Ainda é previsto um maior: 
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 Aquecimento da economia de Ji-

paraná com aumento da oferta de ser-

viços. 

 

A ampliação do Frigorífico gerará no-

vos empregos diretos e outros tantos indiretos. 

Este aumento no nível de emprego causará 

também um aumento de renda que, por sua 

vez, causa um aquecimento na economia mu-

nicipal. 

 

 Aumento da Receita Tributária do Es-

tado e Município. 

A ampliação do Frigorífico contribuirá 

para o aumento da receita municipal seja atra-

vés da maior arrecadação do Imposto Sobre 

Serviços – ISS –, uma vez que deve ocorrer 

um aumento da oferta de serviços, seja através 

de maiores repasses do Estado em função da 

quota parte municipal do ICMS. 

 

 Geração de empregos e oportunidades 

de trabalho na planta do Frigorífico 

para o mercado local e regional. 

 

Talvez o primeiro impacto observável decor-

rente da ampliação do Frigorífico seja a ne-

cessidade de empregar mais mão de obra e a 

consequente abertura de novos postos de tra-

balho. Trata-se, neste caso, dos empregos 

diretos abertos em função da ampliação da 

capacidade de abate, e não dos empregos indi-

retos, nada desprezíveis, que já foram vistos 

anteriormente. Embora o projeto preveja a 

duplicação da capacidade de abate atual, a 

expectativa é que os empregos na planta do 

Frigorífico não se multipliquem na mesma 

proporção. A previsão é que se gerem 900 

novos postos de trabalho no Frigorífico ao 

final que terão um impacto significativo na 

região. 

 

 

 

IMPACTOS AMBIENTAIS 
 

Devido os estudos terem sidos realiza-

dos após as ações de intervenção no meio 

ambiente, inverteu-se a normalidade da avali-

ação, entretanto, é possível avaliar as condi-

ções atuais do meio impactado e os reflexos 

das ações pretérita sobre o meio in nature. 

A presente avaliação busco avaliar o 

conjunto das ações antrópicas sobre o meio e 

cruzá-las com os estudos realizados do meio 

físico, biótico e socioeconômico.  

Foi utilizado o método da superposi-

ção de cartas e Ad Hoc para localização e 
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classificação das interrelações entre aspec-

tos/ações e impactos. 

O método de superposição de cartas 

trata da confecção de cartas temáticas relati-

vas aos fatores ambientais potencialmente 

afetados pelas alternativas, tais como emba-

samento geológico, tipo de solo, declividade, 

cobertura vegetal, paisagem e outros. As in-

formações resultantes da superposição são 

sintetizadas segundo conceitos de fragilidade, 

dando origem às cartas de restrição, ou de 

potencial de uso, na forma de cartas de apti-

dão. 

Já o método Ad Hoc consiste em reu-

nir a participação técnica e cientifica especia-

lizada para realização de estudos em área an-

tropizada. Sua principal vantagem é a rapidez 

na identificação dos impactos mais prováveis. 

Diante disso foi realizado o cruzamento de 

dados coletados entre os métodos e classifica-

dos. 

Portanto, foi considerado para avalia-

ção ambiental na matriz de interrelação os 

impactos no meio físico e biótico sobre a reti-

ficação da calha do córrego bonzinho e o so-

cioeconômico junto da atividade do empreen-

dimento favorecido pela ratificação do córre-

go. 

Segundo a norma ABNT NBR ISO 

14001:2004 define aspectos e impactos ambi-

entais da seguinte maneira: 

 

 Aspecto ambiental: elemento das ativi-

dades, produtos ou serviços de uma orga-

nização, que podem interagir com o meio 

ambiente. 

 Impacto ambiental: qualquer modifica-

ção no meio ambiente, adversa ou benéfi-

ca, que resulte, no todo ou em parte, dos 

aspectos ambientais da organização.  

 

Para exemplificar esses dois conceitos 

distintos, pode-se considerar a geração de um 

efluente industrial como um aspecto ambien-

tal e a poluição da água resultante de um lan-

çamento, como o impacto ambiental conse-

quente.  

Nem sempre um determinado aspecto 

ambiental se configura como poluição. De 

acordo com a legislação ambiental (particu-

larmente a Lei 6.938/81 e a Resolução CO-

NAMA 237/97, que definem poluição, degra-

dação ambiental ou empreendimentos/ ativi-

dades que exijam estudo de impacto ambien-

tal), considera-se, por exemplo, que um de-

terminado efluente que atenda os padrões de 

emissão e qualidade dos corpos d’água não 

causa impacto ambiental nem poluição. Caso 

o mesmo não atenda estas disposições legais, 

será considerado poluidor e poderá causar 

grandes consequências e ter impacto ambien-

tal 

Encontra-se especificado a análise pre-

liminar dos aspectos/ações e impactos ambi-
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entais ocasionados pela obra. E na planilha 

01, destaca-se o referencial dos impactos am-

bientais e suas classificações diante de alguns 

critérios técnicos no que tange todas as fases 

do projeto: 

 

 Planejamento da ampliação do reser-

vatório de água; 

 Fase de implantação da obra do novo 

canal do córrego Bonzinho; 

 Fase de operação, uso do novo canal. 

 

Sendo cada fase subclassificada em: 

DIRETO ou INDIRETO – TEMPORÁRIO 

ou PERMANENTE ou CÍCLICO – IMEDI-

ATO ou CURTO PRAZO ou LONGO PRZO 

– REVERSÍVEL ou IRREVERSÍVEL – LO-

CAL ou REGIONAL ou ESTRATÉGICO. 

 

 

 
PLANILHA 1:Matriz geral de impacto ambiental. Fonte: Autor, 2019. 

 

Medidas de Controle 

As medidas de controle ambiental 

foram levantadas conforme estudo dos 

impactos provocados. Cabe esclarecer que 

devido a obra já ter sido executada foi pen-

sado pós-obra, por já não fazer sentido 

descrever medidas como se tal obra não 

tivesse sido executada, segue medidas. 

 

 Ação: Operação de empreendimento 

consumidor de água; 

 Medida de Controle: Racionalização 

de água, uso alternativo de registro pa-

ra qualquer saída de água do sistema 

hidrosanitário, regime próprio de cap-

tação de água do reservatório.  

 Ação: Área a montante da obra de am-

pliação; 
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 Medida de Controle: Dispor de pro-

fissional capacitado no empreendimen-

to para monitoramento ambiental do 

nível do reservatório de água para con-

trole do sistema de alivio de pressão na 

barragem “comportas”.  

 Ação: Área a jusante da obra de ampli-

ação; 

 Medida de Controle: Dispor de pro-

fissional capacitado no empreendimen-

to para monitoramento ambiental do 

nível do reservatório de água para con-

trole do sistema de alivio de pressão na 

barragem “comportas”.  

 Ação: Regime de vazão do córrego; 

 Medida de Controle: Dispor de pro-

fissional capacitado no empreendimen-

to para monitoramento ambiental do 

nível do reservatório de água para con-

trole do sistema de alivio de pressão na 

barragem “comportas” e ainda para 

manutenção das vazões mínimas ne-

cessárias. 

 Ação: Controle de cheias “Pico de ala-

gamento e longos períodos de estia-

gem.; 

 Medida de Controle: Dispor de pro-

fissional capacitado no empreendimen-

to para monitoramento ambiental do 

nível do reservatório de água para con-

trole do sistema de alivio de pressão na 

barragem “comportas” e do quantum 

de vazão hídrica do córrego. 

 

Medidas Compensatórias 

 

Após as análises setoriais realizadas 

para os meios físico, biótico e socioeco-

nômico, foram diagnosticados os impactos 

possíveis e estabelecidas medidas previstas 

para mitigar impactos e para compensar os 

danos causados pela canalização. As medi-

das mitigadoras e compensatórias adotadas 

pela empresa visando minimizar os impac-

tos ao meio ambiente causados pela im-

plantação, construção e operação da retifi-

cação do córrego Bonzinho, às vezes se 

sobrepõe tendo natureza tanto mitigadora 

quanto compensatória em uma só ação. 

Com a implementação das medidas 

recomendadas neste EIA a atividade se 

caracterizará por ser uma atividade econô-

mica de baixo impacto ambiental, e que 

deverá ser devidamente controlado e miti-

gado, promovendo ainda desenvolvimento 

social importante e uma ação proativa des-

tinada a resgatar o passivo ambiental pre-

viamente existente na área de drenagem a 

jusante do córrego. 

A Compensação Ambiental pro-

priamente dita é um mecanismo para con-

trabalançar os impactos sofridos pelo meio 

ambiente, identificados no processo de 
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licenciamento ambiental no momento da 

implantação de empreendimentos.  

Com isto a Compensação Ambien-

tal acaba se apresentando não só como um 

mecanismo financeiro de compensação 

pelos efeitos de impactos ambientais não 

mitigáveis como um conjunto de ações 

voltadas à implementação e utilização dos 

instrumentos corretos para a melhoria so-

cioambiental. 

Este conjunto de ações propostas 

possui a propriedade de substituição da 

recuperação de área degradada de preser-

vação permanente por medidas compensa-

tórias avaliadas como ambientalmente 

mais substancial, e socialmente muito mais 

relevante. 

Foi demonstrado concretamente, 

mediante este estudo técnico consistente, 

que com o atual estágio da obra há uma 

possibilidade da recuperação total da área 

impactada e utilizada pela empresa, e, ao 

mesmo tempo, há um enorme benefício 

socioeconômico além de medidas compen-

satórias eficientes para tão pequeno impac-

to ambiental. 

Diante de algumas ações realizadas 

na fase de implantação da obra, que causo 

de certa forma alterações direta e indiretas 

no meio ambiente in nature que diante da 

situação fática pode se disser que, são a-

ções de impacto irreversível e permanente, 

e que para tal ações, previstas na matriz de 

impactos ambientais, se colocam na situa-

ção de compensação ambiental.  

Segundo o código florestal Lei nº 

12.651/2012 e o Decreto nº 6.848/2009 

ambos preceitos legais tratam as ações 

irreversível e permanentes como passiveis 

de compensações ambientais.  

O art. 31 do Decreto nº 4.340 de 

2002 dispõe do seguinte texto: 

“Para os fins de fixação da com-

pensação ambiental de que trata o art. 36 

da Lei no 9.985, de 2000, o Instituto Brasi-

leiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis IBAMA estabelecerá 

o grau de impacto a partir de estudo prévio 

de impacto ambiental e respectivo relatório 

- EIA/RIMA, ocasião em que considerará, 

exclusivamente, os impactos ambientais 

negativos sobre o meio ambiente”. 

Diante dos dispositivos legais mais 

precisamente o Decreto nº 6.848 de 2009, 

anexo ao decreto se tem a metodologia de 

cálculo do grau de impacto ambiental para 

estimativa do valor da compensação ambi-

ental. Diante do método foi estimado e 

elaborado a tabela 5. 
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Tabela 5: Cálculo da compensação ambiental segundo Decreto nº 6.848/2009. 

 
 

Segundo as diretrizes e os parâme-

tros contidos do Decreto nº 6.848 de 2009 

o empreendedor, levando em consideração 

o porte da intervenção (Retificação de Cur-

so Hídrico), localização, fatores ambien-

tais, aspectos sócios econômicos e cultu-

rais e o grau de impacto, deve reparar o 

meio ambiente em R$ 17.236,55 reais. 

Na mesma linha o código florestal 

trabalha na possibilidade de o valor da 

compensação ambiental ser revertida em 

aplicações de interesse ambiental como 

recuperação de áreas degradadas de nas-

cente ou APP. 

Foi sugerido e acatado pelo empre-

endedor para a presente situação, a com-

plementação das medidas proposta no 

PRAD entregue aos órgãos ambientais pela 

empresa. Esta complementação consiste 

em auxiliar na recuperação de todo trecho 

do córrego bonzinho que vai da ponte da 

rodovia (limite da área da empresa) até o 

seu deságue no rio Nazaré. Este comporta 

cerca de 670 m de cumprimento retilíneo e 

692 metros considerando as curvas do leito 

do córrego, comportando uma área total 

estimada em 20.760 m², de pastagens e 

vegetação arbustiva, quase que totalmente 

sem APP e a jusante do trecho retificado. É 

importante ressaltar que esta área não pos-

sui nenhuma ligação legal com a obra de 

Retificação ou com o empreendedor. Ver 

mapa 9. 

O empreendedor deixou claro que 

por não ser de sua propriedade a área de-

grada da APP deste trecho de extensão 

final do córrego, não ter tido nenhum nexo 

com esta degradação e ainda por experiên-

cias anteriores em outras plantas do grupo 

que: Pode prestar compromisso de auxílio 

e suporte financeiro e logístico dentro dos 

valores apurados e até algum outro apoio 

maior para a recuperação destas áreas co-

mo compensação. Porém a responsabilida-

de de realizar as ações de recuperação das 

APPs degradadas (obrigação legal aliás) 
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deve ser do proprietário, pois exercer tal 

projeto em terras alheias, sem trazer obri-

gação ao proprietário responsável é uma 

situação de difícil gerenciamento e condu-

ção e não há nenhuma garantia de êxito se 

o responsável legal da área não tiver total-

mente empenhado para tal. 

 

 
MAPA 9: Mapa do trecho proposto para receber a compensação ambiental pelas ações irreversíveis da obra. 

-Definição Geral.  

 

Caso seja aceita a proposta de recu-

peração do trecho todo assoreado e sem 

mata ciliar para proteção das águas super-

ficiais, o empreendedor passará a incorpo-

rar mediante TAC – Termo de Compro-

misso Ambiental em seu PRAD ou ainda 

elaborar novo Recuperação de Área Alte-

rada – PRAA, com seus compromissos de 

suporte para logístico para recuperação da 

área e auxílio para execução do projeto. 

A imagem 18 retrata a situação hoje 

do trecho proposto para sobre a recupera-

ção ambiental 
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Imagem 18: Vista do trecho proposta para sofrer a recuperação ambiental. 

Fonte: Autor, 2019. 

 

Controle e aplicação de medidas 

Os impactos ambientais resultantes 

das atividades pertinentes ao EIA-RIMA se-

rão avaliados com base na operação do em-

preendimento e seu controle será possível 

através do monitoramento das atividades 

permanentes ao planejamento ambiental, con-

forme a Tabela 4 em formas de programa. 

Cabe ressaltar que o empreendimento por já 

ser licenciado ambientalmente já monitora a 
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legal. Caberá apenas as aplicações de medidas 

que por acaso não conste nos Monitoramentos 

regulares e nem em outros projetos protocola-

dos anteriormente e ainda informar estas para 

as demais esferas envolvidas

PROGRAMAS AMBIENTAIS 
 

Controle e aplicação de medidas  

 

Os impactos ambientais resultantes das 

atividades pertinentes ao EIA-RIMA serão 

avaliados com base na operação do empreen-

dimento e seu controle será possível através do 

monitoramento das atividades permanentes ao 

planejamento ambiental, conforme a Tabela 4 

em formas de programa. Cabe ressaltar que o 

empreendimento por já ser licenciado ambien-

talmente caberá as aplicações e monitoramento 

serem informados ao órgão ambiental licencia-

dor. 

 

 

 

Tabela 4: Identificação e Discriminação dos Programas Ambientais. 

A
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 Impactos  

Relevantes  

(A) 

Indicador  

(B) 

Medidas Mitigatórias 

(C) 

Monitoramento Ambiental 

Descrição  

(D) 

Áreas de 

Influência  

(E) 

Período  

(F) 
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CONCLUSÕES 
 

Com base nos resultados apresenta-

dos neste estudo, é possível inferir que a 

implantação da obra que levou a mudar um 

trecho do córrego Bonzinho apresenta uma 

importância para a sociedade ji-

paranaense, em especial no contexto regio-

nal onde está inserido o empreendimento 

DISTRIBOI. Serão investidos em custos 

ambientais mais de R$ 17.236,55 reais, 

sem sombra de duvida de forma indireta. 

Cabe salientar que as obras só atingiram de 

forma direta a área do empreendedor, não 

inviabilizou nenhuma área agrícola. 

Mesmo diante desta questão certa-

mente gerará impactos ambientais positi-

vos maiores que os negativos, bem como 

levantado no prognóstico sugerido pela 

equipe multidisciplinar que atuou na elabo-

ração deste estudo, é possível inferir que: 

Os impactos negativos identifica-

dos contribuirão para gerar modificações 

nos meios físico e biológico, e que esses 

impactos deverão ser mitigados e/ou com-

M
E

IO
 F

ÍS
IC

O
 

Impacto estimado na 
qualidade das águas 

superficiais 

Análise 

laboratorial 

Evitar região de água parada 

no reservatório, não permitir 

restos de material vegetal 
dentro da água. 

Será designado uma 

pessoa para checar e 

fazer a limpeza do 
reservatório e do canal. 

Direta Curto prazo 

Impacto estimado 

sobre erosão do solo 
Visual 

Não Será feito a impermeabi-

lização do solo, pois será 
plantado graminhas. 

Será monitorado perio-

dicamente através de 
método visual. 

Direta Curto Prazo 

Impacto estimado na 

qualidade das águas 
subterrâneo. 

Análise 

laboratorial 

Evitar dispor qualquer fluido 

sobre o solo. 

Será monitorado perio-
dicamente através de 

poços de monitoramen-

to. 

Direta Curto Prazo 

Alteração da dispo-

nibilidade hídrica 

Análise 

laboratorial 

Evitar região de água parada 

no reservatório, não permitir 

restos de material vegetal 
dentro da água. 

Será designado uma 

pessoa para checar e 

fazer a limpeza do 
reservatório e do canal 

Direta Curto Prazo 

M
E

IO
  

B
IÓ

T
IC

O
 

Fauna e Flora Visual 

Não será realizado mais 

supressão vegetal na área. E 

caso apareça algum animal 
será remanejado o para local 

apropriado. 

Será monitorado perio-

dicamente através de 
método visual. 

Direta Curto Prazo 

M
E

IO
 S

Ó
C

IO
 E

C
O

N
Ô

-

M
IC

O
 

Impactos ambientais 
estimados sobre 

geração de empregos 

Análise 
Implantar um banco de dados 

para recrutamento de pessoal. 

Utilização de dado 

social .do bairro. 
Indireta A longo Prazo 

Melhoria das condi-

ções de vida popula-
ção local 

Análise 

Banco de dados dos morado-

res capacitados da circunvi-
zinha 

Utilização de dado 

social .do bairro  
Indireta A longo Prazo 

Contravenção pelo 

uso dos recursos 
hídricos. 

Medição 

Investimentos em monitora-
mento ambiental das vazões 

do reservatório, e a jusante, 

montante do mesmo 

Utilização de régua 

milimetrada.  
Direta Curto Prazo 
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pensados com a implantação das ações e 

programas propostos neste EIA. 

Os impactos negativos e positivos 

que ocorreu e vim a ocorrer nos meios em 

destaque ao socioeconômico deverão ser 

equilibrados e deverão ser adequadamente 

tratados pela adoção de medidas minimi-

zadoras e/ou potencializadoras. Há também 

que se considerar que o empreendimento 

poderá contribuir para a dinamização da 

economia local e regional. A adoção das 

medidas potencializadoras dos impactos 

positivos amplia essa importância econô-

mica e social. 

A avaliação de impactos ambientais 

mostra ainda que a maioria dos efeitos de-

correntes da obra que mudou o trecho do 

córrego seja irreversível, só afetará direta-

mente a propriedade estudada e mesmo 

assim deforma sutil as condições do entor-

no. 

Mesmo que se preconizem impac-

tos ambientais importantes e comuns ao 

empreendimento, a implantação dos pro-

gramas ambientais não só deverá mitigar 

muitos destes, mas eventualmente promo-

ver ganhos em termos de conservação da 

biodiversidade local pelos aspectos de pro-

teção e recuperação dos ambientes naturais 

presentes na calha do córrego Bonzinho. 

As perspectivas socioambientais para a 

região também podem mudar de forma 

favorável com a criação de empregos dire-

tos e indiretos com a ampliação do empre-

endimento.
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