
Projeto Oásis  

Brumadinho – MG 



Histórico 

Início do projeto: Janeiro de 2012 

Início da premiação: Maio de 2013 

Localização: Serra da Moeda 

Estado: Minas Gerais 

Município: Brumadinho 



Histórico 

Qual é a importância da BH para a região? 

 

-  Alta relevância para a conservação da biodiver- 

     sidade(MMA) 

-  Conectividade entre áreas de UCs 

-  Mananciais de abastecimento público. 

 



Definição de área prioritária 



Análise Multicriterial 

Baseia-se no mapeamento de variáveis por plano de informação e na definição do 

grau de pertinência de cada plano, para a construção do resultado final (MOURA, 

2007). 

 

Objetivo: selecionar sub-bacias hidrográficas em Brumadinho (MG) com maior 

prioridade para implantação do Projeto Oásis 

 

Foram definidos dez critérios que apresentassem um bom direcionamento para 

indicação das sub-bacias do município de Brumadinho. 

 



Análise Multicriterial 

Critérios ambientais utilizados : 

 

I- Áreas de Preservação Permanente (APPs)  

- Topo de morro e encosta: delimitado  com MDE → SRTM Curso d’água: 30m /  

- Nascente: raio de 50m   

 

II- Densidade de drenagem - Concentração de rede hidrográfica 

 

III- Áreas de mananciais de abastecimento público 

- Áreas à montante dos pontos de captação de água  

 

 IV- Uso e ocupação do solo  

- Classes: mineração, urbanização, água, floresta estacional, cerrado, campo 

rupestre e campo 

  



Análise Multicriterial 

 V- Potencial erosivo 

- Declividade, solo, geologia e uso e ocupação do solo 

 

 VI- Áreas prioritárias para conservação - PROBIO (MMA) 

 

 VII e VIII- Unidades de Conservação  

- Proximidade às UCs de Proteção Integral e áreas localizadas dentro de UCs de 

Uso Sustentável  

 

VIX- Índice de importância dos fragmentos florestais para 

conectividade da paisagem  

- Espacialização de um índice de conectividade (IIC) disponíveis no software 

Conefor Sensinode 

 

X- Áreas de ecótono – transição ambiental  



Definição de área prioritária 

Bacia Hidrográfica: Rio Paraopeba - Sub-bacia Casa Branca e sub-bacia 

Piedade 



Arranjo institucional 



Perfil e tamanho das propriedades 

Contabiliza-se total de 126 propriedades rurais cadastradas, das quais 15 contratadas. 
 
Entretanto uma propriedade foi desligada do projeto por não cumprir os termos acordados 
no ato da contratação. 



Perfil das propriedades  

Produção familiar tradicional (agricultura e pecuária) 4 

Produção de orgânicos 2 

Sítio de Lazer (*RPPN)  1 

Turismo rural 2 

Agricultura comercial 1 

Outros 3 

Perfil e tamanho das propriedades 

Das propriedades que aderiram ao Projeto Oásis Brumadinho, podemos definir: 



Tamanho médio das propriedades  

Minifúndio (até 1 módulo fiscal) 6 

Pequena (entre 1 e 4 módulos fiscais) 2 

Média (entre 4 e 15 módulos fiscais) 5 

Grande  (maior que15 módulos fiscais) - 

Perfil e tamanho das propriedades 

 Perfil das propriedades que aderiram ao Projeto Oásis Brumadinho. 

O módulo fiscal para o município de Brumadinho equivale a 20 hectares*. 

* Fonte: Embrapa Milho e Sorgo, Sete Lagoas – MG. 2012. 



Critérios 

Critérios de priorização da área do projeto: 
Desenvolvido a partir de análise multicritério, que assumiu os seguintes parâmetros: 
I.  Proteção de mananciais (APP, drenagem, erosão) 
II.  Biodiversidade (UCs, conectividade, áreas prioritárias para conservação, ecótonos) 
III.  Uso e ocupação do solo (expansão urbana, mineração e cobertura vegetal nativa) 

 

Critérios de elegibilidade da propriedade: 
I.  Maior potencial de conectividade com áreas naturais no entorno; 
II.  Possuir área natural preservada ou com potencial para restauração com área mínima de 2ha; 
III.  Apresentar documentos que habilitam o proprietário/possuidor da área; 
IV. Atender à legislação ambiental federal, estadual e municipal. 

 
Critérios de priorização de propriedades: 
I.  Propriedades rurais localizadas em áreas de manancial 
II.  Propriedades rurais que possibilitem maior conectividade da vegetação 
III.  Propriedades rurais que apresentem situação fundiária de baixo risco 



Resutados do projeto  

Principais resultados do projeto:  

 

• 14 proprietários rurais, contratadas pelas boas práticas de uso e gestão do 
solo;  

• 462 hectares de áreas naturais sob contrato;  
• 700 hectares de área total da contratada (área natural + áreas de uso);  
• Relação área natural x área de uso: 66% da área com floresta;  
• Nascentes protegidas: 35. 
 



Itens avaliados na tábua de valoração 

Conservação 
I. Áreas Naturais 
II. Conectividade entre as áreas naturais internas 
III. Conectividade com áreas naturais externas 
IV. Possui espécies exóticas invasoras nas áreas naturais contratadas 
V. Possui área com vegetação nativa excedente à APP e RL 
VI. Possui Reserva Legal averbada ou Cadastro Ambiental Rural (CAR) 
VII. Inserção em Unidades de Conservação 

 

Recursos hídricos 
I. Presença de rios 
II. Presença de nascentes ou áreas úmidas 
III. Nível de preservação dos recursos hídricos 



Atividades desenvolvidas 

Apoio técnico através de fornecimento de informações e de bibliografia específica para 

gestão da propriedade: 

 

- Controle de espécies invasoras; 

- Outorga para uso da água; 

- Definição de espécies para recuperação de ambientes, dentre outras. 

 



Atividades desenvolvidas 

Fornecimento voluntário de mudas para recuperação de áreas  

Plantio voluntário de mudas para recuperação de áreas degradadas em propriedades 

integrantes do Oásis Brumadinho 

Articulação de projetos em parcerias com empresas 

 

 



Atividades desenvolvidas 

Combate direto a incêndios florestais em propriedades participantes do projeto e 

entorno. 

Descrever brigadas que atuam na região de influência do projeto. 

 

 



Atividades desenvolvidas 

Demarcação em campo de áreas a serem recuperadas 

 



Resutados do projeto  

Principais resultados do projeto:  
 

• Mais de 25 km de rios protegidos por Áreas de Preservação Permanente – 
APPs;  

• Três Reservas Particulares do Patrimônio natural – RPPNs em processo de 
criação;  

• Suporte técnico e jurídico para a criação da Lei Municipal 2.396/2018, que 
instituiu o Programa Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais e o seu 
respectivo Fundo;  

• 100% de conectividade com áreas naturais externas ao final do projeto, sendo 
que no início eram apenas 20%;  

• Ao final do projeto, 93% de propriedades com nota maior > 3, sendo que a 
meta inicial era de 60%.  

 



Atividades desenvolvidas 

Confecção de mapas para sugestão de áreas de conexão florestal 

 

 



Atividades desenvolvidas 

Definição de áreas para implantação de aceiros 

 

 



Número de proprietários contratados 13 

Tamanho médio das propriedades (ha) 53 ha 

Tamanho da Área natural protegida (ha) 502,39 ha 

Número de nascentes protegidas 30 

Maior pagamento semestral por propriedade R$ 28.817,56 

Menor pagamento semestral por propriedade R$ 357,19 

Investimento anual R$ 208.780,184 

Resultados 



Lições aprendidas do projeto 

Dificuldades para elaboração 
I. Desenvolver metodologia de priorização das áreas de atuação. 

 
Dificuldades para execução 
I. Encontrar o proprietário na propriedade 
II. Desconfiança dos proprietários 
III. Situação fundiária das propriedades 
IV. Regularização ambiental dos proprietários 
V. Alinhamento da metodologia de mapeamento 

 
Desafios para a continuidade 
I. Situação fundiária dos proprietários 
II. Regularização ambiental dos proprietários 
III. Recuperação das áreas de APP 
IV. Criar meios de captação de recursos 



Etapa atual: consolidação da PM de PSA 

• Elaboração de plano de ação para voltado ao aperfeiçoamento da política de 
PSA e articulações para sua implementação, com envolvimento de atores 
identificados como potenciais parceiros. Foco principal na viabilização do 
Fundo Municipal para Pagamentos por Serviços Ambientais.  

• Capacitação e transferência de know-how para agentes da secretaria municipal 
de meio ambiente relacionada à aplicação de metodologia de PSA. 

• Desenvolvimento de ações voltadas ao fortalecimento da rede de unidades de 
conservação no município, com ênfase à criação de UCs particulares (RPPNs). 
 



Etapa atual: consolidação da PM de PSA 

Viabilização do Fundo Municipal de PSA em Brumadinho. 
 
• Articulações para a destinação de recursos da cobrança pelo uso da água (hoje 

indisponíveis) para ações de conservação e recuperação da bacia. 
 
• Articulações para captação de recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos 

– FHIDRO (Lacunas e oportunidades). 
 
• Recursos oriundos da Lei Estadual nº 12.503/1997, que instituiu o Programa 

Estadual de Conservação da Água: determina a destinação pelas empresas que 
se utilizam de recursos hídricos de no mínimo, 0,5% do valor total da receita 
operacional apurada no exercício anterior ao do investimento. 

 



Etapa atual: consolidação da PM de PSA 

• Reposição florestal - Lei Estadual nº 20.922/2013, recursos para restauração 
de áreas florestais. 
 

• Articulações com Ministério Público quanto às possibilidades de destinação de 
recursos oriundos de penalidades por danos ambientais. 
 

• Destinação de percentual do Cfem para aplicação no Fundo Municipal de PSA. 
 

• Regulamentação da Lei Municipal de PSA, através de Decreto.  Minuta 
encaminha do Executivo e ao Legislativo de Brumadinho.  

 



Etapa atual: consolidação da PM de PSA 

Por fim, busca de alternativas de mercado que valorizem os 
ativos ambientais no mercado financeiro, levando em conta a 
minimização e compensação dos possíveis impactos das 
atividades econômicas sobre o meio ambiente. Trata-se de 
mecanismo considerado fundamental na contabilidade e 
valoração patrimonial da empresas, embora no Brasil 
estratégias neste sentido sejam ainda incipiente.   
 
Este tema é foco principal do presente seminário.  
 



Obrigado! 
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