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(dezoito) áreas amostrais, em pontos estratégicos, e ficaram armadas por 03 (três) noites 

consecutivas, totalizando um esforço de 48 (quarenta e oito) armadilhas/noite. Foram 

selecionados diferentes locais de instalação das armadilhas fotográficas, como áreas 

abertas, bordas e interior de mata, bordas do maciço e de cavidades rochosas, bem 

como próximos de corpos d’água e trilhas ou estradas existentes.  

 

Á prática da utilização de iscas em armadilhas fotográficas pode interferir nos resultados 

gerando uma freqüência de registros diferente entre espécies com diferentes 

preferências alimentares (Yasuda, 2004). Em contrapartida, segundo Goulart (2008) a 

utilização de iscas não exerce influência pelo fato de que a isca não é o alimento original 

da espécie, não apresenta aroma tão forte a ponto de influenciar longos deslocamentos e 

deteriora-se em poucos dias. Com base nisso, foram utilizadas iscas para atrair 

diferentes grupos da mastofauna, das quais citam farelo de milho, banana, mamão, ovos, 

fígado e coração bovino. As iscas foram colocadas no chão posicionadas a 1,5 m (um 

metro e meio) frente ao sensor das armadilhas fotográficas.  

 

Nas horas iniciais do dia, os locais de instalação das cameras trap eram checados em 

campo para averiguar algum indício ou vestígio de animais que por ventura tenham 

freqüentado a área e/ou consumido alguma das iscas. Sempre que constatado o 

consumo das iscas era feita a reposição em cada vistoria diária. 

 

 
 

 
 

B A 
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Fotos 5.2.30 A,B,C e D: Vista para os diferentes locais de instalação de câmera trap, com destaque para 
ambientes como próximo a entrada de cavidades, áreas com árvores esparsas e sobre blocos rochosos. 

 

 Entrevistas  
 

A fim de complementar a amostragem em campo, entrevistas estruturadas sobre a 

mastofauna local foram realizadas com operários da Mina Bocaina, moradores e 

funcionários locais de propriedades rurais e transeuntes da AID do empreendimento. As 

entrevistas foram realizadas sem indução de respostas e, sempre, o entrevistador 

solicitava descrição da morfologia externa, hábitos, comportamentos e ou outras 

características do animal citado. A utilização de guias de campo com ilustrações 

contribuiu bastante para ratificar a espécie relatada pelo entrevistado, para sua 

confirmação de ocorrência e inclusão na lista de riqueza de espécies. 

 

Diante da metodologia empregada para o diagnóstico deste grupo, somado ao esforço 

amostral, é inegável assumir que os mamíferos não são facilmente vistos na natureza. A 

maioria deles apresenta hábitos noturnos, são esquivos, vivem em habitats de difícil 

acesso (por exemplo: tocas), estão camuflados na vegetação, vivem em áreas muito 

extensas ou apresentam baixa densidade populacional. Tudo isso dificulta muito a 

observação desses animais. Assim, para confirmarmos se existem algumas dessas 

espécies em um determinado local, devemos utilizar alguns métodos específicos que 

podem funcionar melhor para um ou para outro grupo animal.  

 

Com o objetivo de registrar indivíduos por meio de observação direta, o método consiste 

em caminhar vagarosamente por trilhas já existentes ou pela lateral (borda) da mata. 

D C 
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Esse procedimento exige grupos pequenos e o silêncio é fator determinante para a 

observação dos animais. Também é muito importante prestar bastante atenção em todas 

as direções, uma vez que alguns animais só vivem no alto das árvores e outros somente 

no chão.  

 

As áreas selecionadas para as buscas durante o dia ocorreram principalmente na borda 

dos fragmentos florestais que contornam o maciço correspondente a ADA, além das 

demais fisionomias como, áreas abertas (campos cerrados e antrópicos) e locais 

próximos a corpos d’água. Para os censos noturnos, as buscas procederam através de 

veículo, onde foram percorridas as estradas internas de acesso as imediações da ADA e 

seu entorno, utilizando lanternas apontadas para as bordas.  

 

Foram também locados pontos de observação para detectar a presença de espécies 

esquivas. Esta metodologia consistiu em ficar parado em um ponto previamente 

escolhido em total silêncio na tentativa de surpreender possíveis deslocamentos de 

indivíduos ou aguardando a aproximação de espécimes. Foram selecionados pontos 

com árvores frutíferas, trilhas de animais pastadores (gado) e corpos hídricos. Em cada 

ponto demarcado as observações duraram de 10 a 15 minutos. Os transectos e pontos 

de observação foram realizados por duas pessoas (biólogos), cujos esforços foram 

concentrados nas horas iniciais do dia e no crepúsculo, período de maior atividade da 

maioria dos mamíferos. 

 

Diagnóstico de campo 

 
Os registros de campo por observação direta de mamíferos são casuais, mesmo 

considerando as incursões realizadas no início da manhã e em censos noturnos ao longo 

da AID. Nestes horários as possibilidades de observação de animais deste grupo é bem 

maior, uma vez que a maioria das espécies tem hábitos noturnos, as quais saem em 

busca de alimento até o amanhecer, onde perambulam na procura de um local para se 

refugiarem.  

 
Partindo deste conceito, os resultados obtidos para o diagnóstico de campo da 

mastofauna mostraram-se relativamente baixos em termos de riqueza de espécies, 

todavia, ocorreram alguns registros importantes de uma espécie que merece destaque, 
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principalmente por se tratar de interesse conservacionista. Cabe destacar que foram 

consideradas todas as metodologias de campo, incluindo as entrevistas aplicadas. 

  
No que referem aos resultados para os registros in loco durante a coleta de dados 

primários, estes apontaram um total de 12 (doze) espécies, das quais 05 (cinco) foram 

por meio de armadilha fotográfica, 02 (duas) por registro indireto (vestígio) e 05 (cinco) 

através das entrevistas. Não foi obtido nenhum registro direto (visual) nos períodos de 

incursões realizadas dentro dos transectos ou nas buscas durante os censos noturnos. 

Quanto às espécies detectadas através das armadilhas fotográficas segue abaixo os 

dados de cada registro: 
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Quadro 5.2.5 - Descrição das espécies registradas por armadilhas fotográficas: 

 

LEGENDA: 
AF: Armadilha Fotográfica 
N° / TEMPO DE REGISTRO: Informa a quantidade de registros e o espaço temporal que a espécie foi registrada. 
HORA: I: Hora do primeiro registro da espécie / T: Hora do último registro da espécie. 
 
 
 
 
 
 
 

ESPÉCIE PONTO DE 
REGISTRO 

N° DE 
INDIV. 

N° / TEMPO 
 REGISTRO DATA  HORA DESCRIÇÃO DO REGISTRO

Didelphis 
albiventris 

AF-03 01 10 disparos
62 minutos 01/10/11 I: 02:57 

T: 03:59

Faixa etária: adulto  
Sexo: Não identificado 
Isca consumida: nenhuma 

AF-05 01 01 disparo 29/09/11 06:12 
Faixa etária: adulto  
Sexo: Não identificado 
Isca consumida: nenhuma 

AF-07 03 

05 disparos
19 minutos 12/11/11 I: 02:47 

T: 03:06

Faixa etária: adulto  
Sexo: Não identificado 
Isca consumida: frutas 

02 disparos
01 minuto 12/11/11 I: 19:41 

T: 19:42

Faixa etária: adulto  
Sexo: Não identificado 
Isca consumida: nenhuma 

01 disparo 13/11/11 01:43 
Faixa etária: adulto  
Sexo: Não identificado 
Isca consumida: nenhuma 

Conepatus 
semistriatus 

AF-04 03 

02 disparos
16 minutos 09/11/11 I: 04:19 

T: 04:35 

Faixa etária: adulto  
Sexo: Não identificado 
Isca consumida: frutas 

05 disparos
48 minutos 09/11/11 I: 19:18 

T: 20:06 

Faixa etária: adulto  
Sexo: Macho 
Isca consumida: carne 

01 disparo 10/11/11 00:38 
Faixa etária: adulto  
Sexo: Não identificado 
Isca consumida: nenhuma 

AF-06 01 04 disparos
173 minutos

10/11/11 I: 01:27 
T: 04:20

Faixa etária: adulto  
Sexo: Não identificado 
Isca consumida: frutas 

Leopardus 
pardalis 

AF-17 01 05 disparos
16 minutos 13/11/11 I: 03:01 

T: 03:17

Faixa etária: adulto  
Sexo: Não identificado 
Isca consumida: carne/ovo 

Nasua 
nasua 

AF-07 01 01 disparo 14/11/11 06:55 
Faixa etária: adulto  
Sexo: Macho 
Isca consumida: frutas 

Eira 
barbara 

AF-18 01 01 disparo 14/11/11 18:03 
Faixa etária: adulto  
Sexo: Macho 
Isca consumida: carne 

Procyon 
cancrivorus 

AF-16 01 01 disparo 10/11/11 00:17 
Faixa etária: adulto  
Sexo: Macho 
Isca consumida: carne 
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Foto 5.2.31: Vista para Didelphis albiventris (gambá-de-orelha-branca) registrado                                      
por câmera trap em fragmento florestal na AID do Objeto de Estudo. 

 

 

Foto 5.2.32: Vista para Didelphis albiventris (gambá-de-orelha-branca) registrado por                   câmera 
trap na entrada de cavidade Toca do Índio, localizada na Área de Instalação da RPPN CSN. 
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Foto 5.2.33: Vista para Conepatus semistriatus (jaratataca) registrado por  câmera trap em área de 
ecótono (área aberta e fragmento florestal.) 

 

 

Foto 5.2.34: Vista para Didelphis albiventris (gambá-de-orelha-branca)                                             
registrado por câmera trap na entrada de cavidade. 
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Foto 5.2.35: Vista para Leopardus pardalis (jaguatirica) registrado por câmera  trap na base formação 
rochosa com ocorrência de cavidade da Toca do Índio. 

 

 

Foto 5.2.36: Vista para Nasua nasua (quati) registrado por câmera trap na                                          
base formação rochosa com ocorrência de cavidades na RPPN CSN. 
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Foto 5.2.37: Vista para Procyon cancrivorus (Mao pelada) registrado por câmera                                     

trap na ADA do Objeto de Estudo. 

 

Quanto ao diagnóstico de ocorrência de Didelphis albiventris, foram feitos no total 05 

(cinco) registros em 03 (três) pontos, todos eles detectados por meio de armadilhas 

fotográficas. Na AF-07 o local foi visitado três vezes por D. albiventris, em um intervalo 

de 06 (seis) e 16 (dezesseis) horas entre cada registro. Já nos pontos AF-03 e AF-05, 

foram efetuados apenas um registro para cada ponto, sendo que em AF-03 foi o local de 

maior permanência de D. albiventris, totalizando um intervalo de registro de 62 minutos, 

contabilizando do primeiro até o último disparo da câmera-trapa. Entretanto, apenas no 

primeiro registro na AF-07 que as iscas foram consumidas, especificamente as frutas 

(banana e mamão), o que permite inferir que os indivíduos freqüentaram o local atraídos 

pelas iscas, as quais possivelmente não foram consumidas nos quatro outros registros, 

em razão da infestação de formigas principalmente nas frutas, induzindo-os a partirem 

para exploração de outros ambientes. Quanto aos ambientes dos registros efetuados, 

merece destacar que os três locais apresentam características bem distintas no que 

refere a fisionomia vegetacional e da própria geomorfologia, haja vista que os pontos de 

registro ocorreram em ecótono de campo antrópico, na borda de fragmento florestal e na 

entrada de cavidade na base de maciço. 
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Nesta compilação de dados, conclui-se que Didelphis albiventris mostrou-se a espécie 

mais abundante e freqüente na área de estudo, o que só vem reforçar os sinais 

evidentes de antropização da AID.  

 

Segundo a ecologia de D. albiventris, e diante das características dos registros obtidos, 

trata-se de espécie oportunista, cujo gênero Didelphis possui hábitos diversificados, 

incluindo áreas antropizadas, e até mesmo centros urbanos, fato que pode estar 

relacionado também com seus hábitos alimentares, por se tratar de uma espécie onívora, 

cuja oferta de alimento não se limita a ambientes naturais. Assim, a espécie mostra-se 

bem adaptada em áreas degradadas e ocupadas pelo homem. Diante desta análise, este 

diagnóstico só vem reforçar as características da AID, com elevado grau de 

antropização, concluindo que as intervenções do empreendimento pouco influenciarão 

nas populações de D. aurita e D. albiventris, por serem espécies de fácil adaptação às 

alterações na paisagem provocadas por atividades humanas.  

 

Para a espécie Conepatus semistriatus, foram obtidos no total 04 (quatro) registros em 

02 (dois) pontos, ficando em segundo lugar para espécie mais freqüente. Foram 

efetuados 03 (três) registros na AF-04, em intervalos de 04 e 15 horas entre cada 

registro. Já na AF-06 foi efetuado apenas 01 (um) registro, todavia o indivíduo teve uma 

permanência na área de quase 03 horas, considerando o primeiro e o último registro da 

câmera-trap. Quanto a fisionomia do ambiente, em ambos os pontos de registro 

ocorreram na borda de fragmentos florestais que circundam a ADA, o que permite inferir 

que a espécie utiliza a mata como área de vida e refúgio em meio a pressão antrópica. 

Sobre as iscas, na AF-04 foram consumidas as frutas e carne, sendo que na AF-06 foi 

consumida apenas as frutas.  

 

A respeito da biologia comportamental de Conepatus semistriatus, suas populações na 

área de influência parecem relativamente abundantes, tendo em vista os registros de 

campo e com base em estudos realizados em áreas próximas. Pode-se relatar ainda que 

C. semistriatus apresenta ampla distribuição nacional e apesar de sua observação em 

seu habitat natural ser pouco freqüente, indivíduos mortos são comumente avistados em 

rodovias, tornando esta espécie uma das principais vítimas de atropelamento. 
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No que refere ao diagnóstico de Leopardus pardalis, pode-se afirmar que foi o registro 

mais importante do referido estudo em termos conservacionistas, uma vez que trata-se 

de espécie ameaçada, considerada criticamente em perigo no estado de Minas Gerais 

(MACHADO et al., 1998). Sobre a descrição do registro de L. pardalis, este ocorreu em 

um único ponto nas adjacências da ADA, na AF-17, em cavidade de máxima relevância 

denominada Toca do Índio, a qual está inserida na área que será destinada a RPPN da 

CSN. Foi detectado 01 (um) indivíduo, o qual visitou o local apenas uma vez durante a 

noite e permaneceu no local por aproximadamente 16 minutos. Neste intervalo, o 

espécime consumiu toda carne iscada, sendo que as demais iscas permaneceram 

intactas.  

 

Apesar de L. pardalis ter ampla distribuição nacional, ocorrendo em todos os biomas, o 

que inclui áreas florestais e abertas, pode-se dizer que na AID do empreendimento suas 

populações parecem estar restritas aos remanescentes florestais, haja vista que as 

demais áreas estão em sua maior parte ocupadas por atividades agropecuárias, além da 

própria presença humana, que contribui expressivamente para espécie se refugiar em 

áreas cuja pressão antrópica é mais reduzida. Contudo, mais esforços devem ser 

dedicados a fim de se estimar a população e a área de vida da espécie. 

 

Sobre a detecção de Nasua nasua, o registro também procedeu na AF-17, por meio de 

um único registro no início da manhã. A espécie deve provavelmente ter sido atraída pelo 

odor das iscas, porém, estas já haviam sido consumidas pelas espécies que visitaram o 

local anteriormente. Segundo a ecologia de N. nasua, geralmente, em estudos 

populacionais de carnívoros, são uma das espécies mais freqüentemente observadas 

(GOMPPER & DECHER, 1998; CHIARELLO, 1999; CULLEN et al., 2001). Isso pode ser 

atribuído também pelo fato de ser uma espécie essencialmente diurna, o que facilita sua 

detecção em campo. Para complementar os dados de campo, as entrevistas 

demonstraram que a N. nasua parece ser bem comum na AID, cujos relatos de 

avistamentos são bastante freqüentes, o que permite deduzir que a espécie mostra-se 

adaptada a influência humana. 

 

Para o registro de Eira barbara, podemos concluir que de acordo com sua biologia 

comportamental, a espécie apesar de apresentar uma variedade de habitats, ocorre 
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preferencialmente em áreas florestais. Assim, o local onde procedeu ao registro se insere 

em ponto à frente do maior fragmento florestal que ocorre na AID, o qual será objeto de 

intervenção. Quanto aos dados do registro, foram detectadas através da armadilha 

fotográfica 01 (um) indivíduo, o qual se alimentou das bananas e carne iscadas. A Irara 

visitou o local no crepúsculo (fim da tarde), sendo que após isso não foram obtidos 

outros registros em horários diferentes. Parecem ser resistentes aos efeitos da 

fragmentação florestal (Michalski & Peres 2005; Michalski & Peres 2007), porém a 

destruição da floresta continua a ser a principal ameaça para esta espécie (Cuarón et al. 

2008).  

 

 
Foto 5.2.38: Vista para Eira Barbara  (Irara) de padrão de coloração normal,  registrado por               

câmera trap na Cavidade do Samurai, localizada dentro do polígono destinado a RPPN da CSN. 
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Foto 5.2.39: Vista para Eira Barbara  (Irara) de padrão de coloração diferenciado normal,  registrado   por 

câmera trap na Cavidade do Samurai, localizada dentro do polígono destinado a RPPN da CSN. 

 

Quanto às 02 (duas) espécies detectadas por meio de registro indireto, segue os dados 

de coletados em campo e os registros fotográficos: 
 

ESPÉCIE COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS 

MÉTODO DO 
REGISTRO DESCRIÇÃO DO REGISTRO DATA E 

HORA 

Dasypodidae 437778.16 E 
7752556.25 S Transecto 

Registro de toca de Dasypodidae 
em área aberta, próxima a 
pequenos fragmentos no entorno 
do empreendimento. 

23/08/2011 
14:10 hs 

Procyon 
cancrivorous 

437727.92 E 
7753500.61 S Busca ativa 

Registro de pegada da espécie 
durante busca ativa próximo a 
corpo hídrico na Mina Bocaina, 
nas adjacências da ADA. 

05/09/2011 
17:05 hs 

Myrmecophaga 
tridactyla 

437328.84 E 
7753051.72 S Transecto 

Registro de pegada da espécie 
durante busca ativa próximo na 
ADA do Objeto de Estudo 

05/09/2011 
09:45 hs 

Callithrix 
penicillata 

438245.26 E 
7751684.23 Transecto 

Registro de um individuo presente 
no Transecto 06 na ADA do 
Objeto de Estudo. 

08/09/2011 
16:45 hs 
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Foto 5.2.40: Vista para toca de Dasypodidae em campo antrópico na área de entorno do empreendimento. 
 

 
Foto 5.2.41: Vista para pegada de Procyon cancrivorous sobre areia,próximo a corpo hídrico na área de 

entorno. 
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Foto 5.2.42: Vista para pegada de Myrmecophaga tridactyla presente no transecto 01 proximo a ADA do 

Objeto de Estudo. 
 

 

Para o registro de toca de Dasypodidae deve-se ressaltar que o vestígio pode pertencer 

a uma das espécies: Euphractus sexcinctus ou Dasypus novemcicntus, tendo em vista 

que ambas possuem ampla distribuição na região do empreendimento, ratificado ainda 

pelos relatos dos entrevistados, que confirmam a presença relativamente abundante das 

duas espécies. 

 
A respeito de Procyon cancrivorous, espécie pertencente a família dos quatis, possui 

uma das pegadas de mais fácil identificação, por possuir dedos longo e finos, fazendo de 

sua pegada bem característica. Assim como descrito para os dois dasipodídeos, P. 

cancrivorous também foi mencionada pelos entrevistados sendo de ocorrência comum 

na área de entorno do empreendimento, sendo seus avistamentos mais freqüentes 

próximos as drenagens. 

 

 

5.2.4.2.63 
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Quanto as entrevistas realizadas, estas mostraram-se bastante importantes para o 

diagnóstico da mastofauna, haja visto que além da ratificação de algumas das espécies 

registradas em campo, outras foram relatadas como ocorrentes na área de influência 

direta. Foram entrevistados no total 04 (quatro) pessoas, dentre estas 04 (quatro) 

moradores residentes na AE, 01 (um) Vigilante patrimonial da CSN. O quadro com o 

modelo de entrevista estruturada aplicada e o detalhamento das entrevistas segue logo 

adiante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE ENTREVISTA ESTRUTURADA PARA MASTOFAUNA 
Empreendimento Localidade Coordenadas Data Hora Campanha

      

 
QUESTIONÁRIO: 

 

1) Nome:________________________________________________Idade:_______ Sexo:____ 
 

2) Qual sua atividade / ocupação na área do empreendimento?  
(   ) Morador local    (   ) Trabalhador rural local     
(   ) Funcionário de empreendimento (   ) Pesquisador 
(   ) Visitante / transeunte   (   ) Outra:___________________ 
 

3) Há quanto tempo trabalha/reside neste local/área?  
 

4) Quais animais de pêlo você já registrou na área de influência do empreendimento? (numerar) 

 
5) Quais maneiras estes registros geralmente foram feitos?  

(    ) visualização       (    ) vocalização    (    ) rastros         (    ) odores           (    ) carcaça 
Nº_____________        ___________       ___________     ___________      _____________ 
 

6) Quais os horários estes registros geralmente foram feitos? 
(    ) amanhecer     (     ) meio dia            (    ) tarde               (    ) crepúsculo         (    ) noite 

  Nº___________      ____________       _____________     _____________     _____________ 
 

7) Das espécies avistadas, você consegue descrever o que o(s) espécime(s) fazia(m) quando 
o(s) avistou e qual ambiente (bioma) estava? (relatar atividade ou comportamento da espécie) 

 
8) Das espécies relatadas, quais são mais comuns e quais são mais raras? 

 
9) Existe alguma espécie que você sabe que ocorria na área e que não é mais vista? 
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Quadro 5.2.6  Relação dos Entrevistados para Diagnóstico de Fauna 

 
NOME DO 

ENTREVISTADO 
COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS 

ÁREA DE 
INFLUÊNCIA DATA HORA 

Francisco Fontes 
20°20'14.26"S 
45°35'10.10"O 

AE 02/10/2011 11:30 hs 

Antonio Marcos 
Ventura  

20°18'52.42"S 
45°35'19.05"O 

AE 02/10/2011 11:50 hs 

João Borges Linhares 
20°19'23.29"S 
45°35'19.05"O 

ADA 02/10/2011 12:15 hs 

Dionísio Pereira  
20°19'53.28"S 
45°36'37.85"O 

AE 03/10/2011 12:00 hs 

 

Para o diagnóstico das entrevistas foi relatado e/ou confirmado pelos entrevistados a 

ocorrência de diferentes espécies de mamíferos. Dentre as espécies mencionadas foram 

destacadas algumas pelas características dos relatos de registro, freqüência nas 

entrevistas e/ou por estarem presentes na lista de espécies ameaçadas em âmbito 

federal e/ou estadual para Minas Gerais.  

 

As espécies Didelphis albiventris, Euphractus sexcinctus, Dasypus novemcicntus 

destacaram-se como as mais freqüentes nas entrevistas, sendo todas mencionadas 

pelos cinco entrevistados, o que influenciou na atribuição da toca registrada em campo 

para as duas espécies da família Dasypodidae. Outras espécies que se mostraram 

freqüentes nos relatos foram Sphiggurus sp., Nasua nasua, Callithrix penicillata e 

Cerdocyon thous, mencionadas por pelo menos 03 dos entrevistados. Vale salientar que 

as quatro espécies supracitadas possuem a ecologia típica de espécies com grande 

plasticidade, mostrando-se cada vez mais adaptada a áreas antropizadas, ainda que em 

áreas fragmentadas e com baixa densidade florestal, como no caso de espécies 

arborícolas como C. penicillata. 

 

Quanto às espécies de interesse conservacionista, foram enfatizados Chrysocyon 

brachyurus e Tamandua tetradactyla, das quais ambas estão presentes na lista estadual 

de espécies ameaçadas, nas categorias vulneráveis e em perigo, respectivamente. 

Sobre a ocorrência de C. brachyurus na área de influência, a espécie parece bem 

adaptada em ambientes savânicos, todavia, estes se mostram cada vez mais escassos 
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na AID, cuja espécie se obriga a conviver em áreas antropizadas, se refugiando em 

fragmentos de mata. Já Tamandua tetradactyla, mesmo podendo ocorrer em ambientes 

savânicos ou florestais, a espécie pode também estar sofrendo com a pressão antrópica 

em função da transformação dos cerrados em áreas agrícolas ou de pastagens, e 

propriamente pela exploração florestal. 

 
As entrevistas realizadas com os moradores de fazendas ou residências nas áreas 

adjacentes a AID permitiram elucidar sobre os hábitos comportamentais de algumas 

espécies incidentes na área, assim como ratificar a ocorrência de outras espécies 

listadas em levantamento preliminar aos estudos in loco. Foi dada maior ênfase as 

entrevistas de moradores mais antigos que residem na área de influência (mínimo de 05 

anos), onde acompanham o processo sucessional de alteração da vegetação e 

paisagem local. Vale salientar que, as entrevistas forneceram informações importantes 

para o registro de espécies conspícuas para esta área e não observadas nos 

levantamentos de campo, por serem esquivas ou por terem baixa densidade 

populacional. 

 
Foram também incluídas na lista da mastofauna, espécies catalogadas em estudos 

ambientais anteriores em regiões próximas à AID, e que corresponde a AII do 

empreendimento. 

 
A seguir, está apresentada a relação das espécies da mastofauna, cuja listagem foi 

elaborada com base nos métodos de registro aplicados para este grupo, que inclui os 

trabalhos de campo e levantamentos de dados secundários. 
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Quadro 5.2.7 - Lista das espécies de Mastofauna 
 

MASTOFAUNA 

Nome Popular Nome Científico 
Registro obtido 

Área  Hábito Categoria 
AF/Vi V E B 

Gambá-de-orelha-branca Didelphis albiventris     AID GE - 

Tatu-galinha Dasypus novemcicntus     AID AA CIN 

Tatu-peba Euphractus sexcinctus     AID AA - 

Tamanduá-bandeira Myrmecophaga tridactyla     AII AA AME/CIN 

Tamanduá-mirim Tamandua tetradactyla     AID AF AME 

Mico-estrela Callithrix penicillata     AID GE - 

Macaco-prego Cebus apella     AII AF - 

Sauá, guigó Callicebus nigrifrons      AII AF AME 

Cachorro-do-mato Cerdocyon thous     AID GE - 

Raposinha Pseudalopex vetulus     AII AA AME 

Lobo-guará Chrysocyon brachyurus      AID AA AME 

Gato-mourisco Herpailurus yagouarondi     AII AF - 

Gato-do-mato Leopardus sp.     AII BM, AF AME 

Jaguatirica  Leopardus pardalis     AID BM, AF AME 

Onça-parda Puma concolor     AII BM, AF AME 

Irara Eira barbara     AID AF, PA - 

Furão-pequeno Galictis cuja      AII AF - 

Jaratataca Conepatus semistriatus     AID AA,BM - 

Quati  Nasua nasua     AID AF, BM - 

Mão-pelada Procyon cancrivorus     AID AF, BM - 

Paca Cuniculus paca     AII AF CIN 

Preá Cavia aperea     AID AF, BM CIN 

Ouriço-caixeiro Sphiggurus sp.     AID AF - 

Rato-de-chão Akodon sp.     AII GE - 

Camundongo-do-mato Oligoryzomys sp.      AII GE - 

Esquilo, caxinguelê Guerlinguetus sp.      AII AF - 

Tapeti Sylvilagus brasiliensis     AID GE CIN 
 

LEGENDA: 

Registro obtido: AF: Armadilha fotográfica – VI: Registro Visual - V: Vestígio (rastro, toca, fezes, pêlo) – E: entrevista 
– B: Bibliografia 
Área: AII: Área de Influência Indireta – AID: Área de Influência Direta (ADA+AE)  
Hábito: AA: Áreas Abertas – AF: Áreas Florestais – BM: Borda de Mata – PA: Paludícola – GE: Generalista 
Categoria: AME: espécie Ameaçada de extinção – CIN: Espécie cinegenética (com valor alimentar, comercial, 
domesticação ou criação) 
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No que diz respeito à relação final da mastofauna, podemos inferir que a maior parte das 

espécies incluídas na lista foram registradas a partir de dados primários, o que inclui os 

registros diretos, indiretos e entrevistas. Para relação das espécies listadas a partir de 

dados secundários, foram consideradas apenas aquelas classificadas como de provável 

ocorrência, uma vez que foram listadas com base em referências bibliográficas de áreas 

próximas ou mesmo a nível mais abrangente (regional). Diante disso, a riqueza total 

mostrou-se bastante significativa, principalmente em termos de interesse 

conservacionista.  

 

Sendo assim, ao final do estudo foram catalogadas 17 (dezessete) espécies durante os 

esforços dirigidos para coleta de dados primários, correspondente a aproximadamente 

63% da riqueza total. 

 

 

Gráfico 5.2.7 

 

Das 27 (vinte e sete) espécies listadas, 12 (doze) se enquadram em alguma categoria de 

ameaça ou possuem valor cinegenético, o que corresponde 44,4% da riqueza total, ou 

seja, quase a metade de todas das espécies consideradas neste estudo.     
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Gráfico 5.2.8 

 

Neste sentido, podemos concluir ao final deste diagnóstico da mastofauna, que a área 

pretendida para ampliação da mina Bocaina ainda representa um dos remanescentes 

florestais que abrigam espécies que merecem um acompanhamento no que refere ao 

processo de avanço da exploração mineraria. Para isso, novos estudos durante o 

processo de licenciamento devem ser realizados, a fim de propor ações que garantam a 

sobrevivência e/ou relocação destas espécies em razão da formação de novas frentes de 

lavra. 

 

Biologia de algumas espécies de Mamíferos registradas em campo 

 

 Didelphis albiventris 
 

O gambá-de-orelha-branca é um 

mamífero marsupial pertencente a 

família Didelphidae de ampla distribuição 

na América do Sul e comumente 

encontrado no Brasil inteiro. Vive em 

vários tipos de ecossistema, como o 

cerrado, a habitando capoeiras, capões, 

matas e 

 

   
    Foto ilustrativa de Didelphis albiventri

caatinga, os banhados e o pantanal, áreas de lavoura, além de se adaptar muito bem à 

zona urbana, onde encontra farta e variada alimentação em meio aos dejetos 

domésticos. Os gambás têm hábitos noturnos, saindo ao entardecer em busca de 
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alimentos, são onívoros, com uma dieta variada incluindo invertebrados (Coleoptera, 

Blattaria, Gastropoda, entre outros), alguns vertebrados, frutos, sementes e restos de 

alimentação humana, o que contribui para sua aproximação a áreas antrópicas. 

 

 Conepatus semistriatus 
 

Trata-se de um pequeno mamífero da 

famíla Mephitidae. Tem como 

característica principal a secreção de um 

líquido de odor bastante desagradável 

que usa como arma de defesa. Pode ser 

encontrada desde sul do México até a 

região Centro-sul da América do Sul. No 

Brasil ocorre da região Nordeste ao 

estado do Paraná. 

  
Foto ilustrativa de Conepatus semistriatus  

 

São animais pequenos, com cerca de 40 cm de corpo e 20 cm de cauda, pesando cerca 

de 1600g. Tem a coloração preta ou marrom-escuro, com duas listas brancas que 

correm por cima do dorso da cabeça à cauda. São onívoros, alimentando-se 

principalmente de insetos, pequenos vertebrados e frutos. São também animais 

solitários, unindo-se ao sexo oposto apenas durante o período de reprodução.  

 

 Leopardus pardalis  
 

A jaguatirica é um gato de médio porte 

também da família dos felinos, com 

coloração dorsal extremamente variável, 

indo de cinza-amarelado a castanho-

ocrácia, com as mais diversas 

tonalidades intermediarias e manchas 

pretas em linhas longitudinais. A região 

ventral é branca 
 

Foto ilustrativa de Leopardus pardalis

com manchas pretas, os pêlos são curtos e a cauda é grossa e proporcionalmente curta. 

As patas anteriores e posteriores são grandes e com garras retráteis. Apresenta hábitos 

noturno e diurno, é terrestre e solitário, sendo essencialmente carnívoro. È um animal 
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considerado ameaçado de extinção no Brasil e estado de Minas Gerais, como 

criticamente em perigo. No Brasil, ocorre na mata Atlântica, Amazônia, Pantanal e 

Cerrado (Drummond et al 2005).  

 

 Procyon cancrivorus  
 

O mão-pelada pertence a família 

Procyonidae, e é uma espécie facilmente 

identificada pela presença de uma 

mascara negra que se prolonga dos 

olhos a base da mandíbula. A coloração 

geral é cinza-escura com manchas 

amareladas. Apresenta cauda longa, 

peluda e com 
 

Foto ilustrativa de Procyon cancrivorus 

listras formando anéis escuros. A cabeça é curta, as orelhas são semi-arredondadas e os 

olhos negros e redondos. As patas apresentam cinco dedos alongados, separados uns 

dos outros e desprovidos de pêlo. Possui hábito noturno, solitário e escansorial, mas é 

preferencialmente terrestre. Ocorre na Argentina, Bolívia, Brasil, Costa Rica, Guiana, 

Panamá, Peru, Suriname, Trinidad e Tobago e Venezuela. No Brasil ocorre em todos os 

biomas.  

 

 Nasua nasua 
 

O quati pertence a Ordem Carnivora, 

representado pela Família Procyoni-dae, 

que também inclui o guaxinim e o jupará. 

Vivem em áreas florestadas, onde 

passam muito tempo sobre as árvores, 

geralmente formando grupos de 04 a 20 

indivíduos que percorrem as matas a 

procura de alimento, que consiste em 

pequenas aves, ovos, inse 

 

 
Foto ilustrativa de Nasua nasua 

tos, frutas, vermes ou larvas presentes no solo. Percorrem em torno de 1,5 a 2 km 

diariamente a procura de alimento. São animais diurnos, apesar de freqüentemente 
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machos adultos praticarem atividades noturnas. Os machos normalmente são maiores 

que as fêmeas. Pode ser encontrado desde o Panamá até a Argentina. 

 

 Eira barbara  
 

A pelagem é curta e espessa, de 

coloração marrom-escura ou preta em 

todo o corpo e castanho-clara ou 

acinzentada na cabeça e pescoço. As 

orelhas são curtas e arredondadas. Tem 

o corpo alongado, levemente arqueado, 

patas curtas e cauda comprida. Tem 

grande agilidade e 

 
Foto ilustrativa de Eira barbara 

pode nadar, correr e escalar árvores. Habita uma grande variedade de habitats, mas é 

geralmente associada a áreas de vegetação florestal densa (Goulart et al. 2009, Presley 

2000), onde descansa em ocos de árvores. É predominantemente ativa durante o dia, 

com alguma atividade noturna ocasional. É predominantemente solitária, mas também 

pode ser vista em pares (Emmons & Feer 1997). Tem uma dieta mista de vertebrados 

(incluindo macacos e preguiças juvenis, pequenos roedores, aves, lagartos), insetos, 

frutos e mel (Bezerra et al. 2009; Camargo & Ferrari 2007; Presley 2000). Classificado 

pela IUCN como "pouco preocupante". 

 

 Euphractus sexcinctus 
 

O tatu-peba é um animal solitário 

pertencente a família Dasypodidae. 

Ocupa campos, cerrados e bordas de 

floresta onde escava túneis para se 

esconder. Ao contrário de muitas outras 

espécies de tatus, esta freqüentemente 

reutiliza suas tocas. 

Possui hábitos diurnos e crepuscu- 
 

Foto ilustrativa de Euphractus sexcinctus
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lares, e ocasionalmente tem atividade durante a noite. Alimenta-se de uma ampla 

variedade de itens, incluindo muito material vegetal como raízes e frutos, e também 

insetos como formigas, pequenos vertebrados e até carniça.. O tatu peba é encontrado 

do Suriname ao Norte da Argentina. 

 

 INVERTEBRADOS 

 

O inventário faunístico da área de ampliação da Mina Bocaina focou nos levantamentos 

da fauna de vertebrados. Entretanto, faz importante mencionar que durante as incursões 

nos transectos delimitados foram observados diferentes grupos de invertebrados, onde 

se sobressai a artropodofauna.  

 

Considerando a predominância de espécies da artropodofauna e pelo fato de não 

realizado um estudo aprofundado por meio de levantamentos de campo detalhando as 

espécies ocorrentes nas áreas de influência do empreendimento, a relação dos grupos 

listados em tabela adiante, descrevem o grupo da entomofauna onde várias espécies 

foram observadas na área de estudo, porém, apresentando classificação taxonômica 

generalizada, a nível de Ordem. 

 

ENTOMOFAUNA 

Categoria Taxonômica Nomes Populares 

Ordem Hymenoptera Formigas, abelhas e marimbondos 

Ordem Dyctioptera Baratas 

Ordem Dermaptera Lacraias 

Ordem Coleoptera   Besouros, joaninhas, vaga-lumes 

Ordem Lepidoptera Borboletas e mariposas 

Ordem Diptera   Moscas, mosquitos e pernilongos 

Ordem Hemiptera   Cigarras, barbeiros e percevejos 

Ordem Orthoptera Grilos, gafanhotos e esperanças 

Ordem Odonata Libélulas, cavalinhos-do-diabo, lavadeiras 

Ordem Phasmida Bicho-pau 

Ordem Mantodea Louva-deus 

Ordem Isoptera Cupins 
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5.2.4.3. ESPÉCIES DE IMPORTÂNCIA SANITÁRIA 

 

Durante os levantamentos de campo da biota ocorrente na área de estudo, torna-se 

necessário também diagnosticar a presença de espécies de importância sanitária, a fim 

de caracterizá-las para se prevenir de infecções e epidemias, considerando a existência 

de vetores e disseminadores de doenças humanas, principalmente em se tratando do 

grupo dos invertebrados.  

 

Com base nisso, durante as incursões in loco não foram detectados a ocorrência de 

espécies que se enquadram no grupo de importância sanitária. Nas caminhadas de 

campo, foram realizadas censos atentando para registros de conchas de moluscos 

vazias ou detecção de espécimes, a fim de realizar um diagnóstico confiável das 

espécies de gastrópodes, em especial das espécies Biomphalaria sp., caramujo 

transmissor da esquistossomose humana, e também da espécie exótica Achantina fulica 

(caramujo gigante africano), considerada de importância sanitária por transmitir doenças 

ao homem, pode ser facilmente confundida com a espécie nativa do Brasil 

Megalobulimus sp., devido suas proporções de tamanho. Contudo, não foi registrada na 

AID nenhuma espécie enquadrada nesta categoria. 

 

Quanto aos registros de conchas de moluscos próximas as lagoas e acumulações 

marginais ao córrego Corumbá, estas não apresentaram características de espécies 

vetoras de doenças para espécie humana, onde se atentou principalmente para o 

caramujo do gênero Biomphalaria, molusco que participa do ciclo vital do agente 

causador da esquistossomose. 

 

5.2.4.4. ESPÉCIES ENDÊMICAS, RARAS E/OU AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO 

 

Entre as espécies consideradas como regionalmente raras, destacam-se um 

representante da avifauna, a gralha-picaça (Cyanocorax chrysops),  Esta espécie deve 

se enquadar nessa categoria em função do desmatamento descontrolado, tendo em vista 

que a espécie habita ambientes florestais. 

No que diz respeito às espécies ameaçadas, foram observadas a listagem do IBAMA / 

Ministério do Meio Ambiente – Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de 
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Extinção de 2008, que dispõe da relação de todas as espécies ameaçadas de extinção 

da fauna no âmbito nacional e também a Deliberação COPAM nº 041, de 20 de 

dezembro de 1995, que aprova a lista de espécies ameaçadas de extinção da fauna do 

Estado de Minas Gerais. Sobrelevou principalmente as espécies classificadas de acordo 

com a listagem elaborada para Minas Gerais, uma vez que ela mostra uma visão pontual 

da situação da mastofauna específica para o Estado, alterando não só o status das 

espécies ameaçadas, como também incluindo outras ausentes da Lista Brasileira.  

 

Sendo assim, foram constatadas durante os registros de campo 05 (cinco) espécies da 

fauna incluídas na lista Estadual, sendo 01 (uma) da ornitofauna e 04 (quatro) da 

mastofauna. A seguir está o quadro com a relação de espécies e sua respectiva situação 

/ categoria de ameaça: 

 

Nome Popular Nome Científico Situação / Categoria 
DN COPAM n° 041/95 

Canário-da-terra Sicalis flaveola Vulnerável 

Tamanduá-bandeira Myrmecophaga tridactyla Em perigo 

Lobo-guará Chrysocyon brachyurus  Vulnerável 

Jaguatirica  Leopardus pardalis Criticamente em perigo* 

Onça-parda Puma concolor Criticamente em perigo* 

         * Espécies presentes na lista oficial do IBAMA / MMA - Fundação Biodiversitas, 2008. 

 

No que diz respeito à situação/categoria de ameaça da espécie Sicalis flaveola, esta é 

considerada “vulnerável”. Pode-se inferir a inclusão de S. flaveola na referida lista em 

razão do declínio de suas populações por perda de habitat, além do que se trata de ave 

canora com valor comercial, o que leva à exploração predatória por caçadores ilegais. 

Contudo, com base nos inventários da ornitofauna da região de inserção do 

empreendimento, S. flaveola vem se mostrando bastante freqüente nos levantamentos 

de campo, fato que pode ser atribuído as populações da espécie que vem aumentando 

gradualmente.  

 

Sobre o mamífero Myrmecophaga tridactyla, pode-se dizer que se trata de uma espécie 

de ocorrência em ambientes savânicos (como o cerrado) e florestais, tendo hábito 

terrestre e arborícola. Mesmo com essa variedade de hábitos comportamentais, T. 
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tetradactyla mostra-se sensível a fortes perturbações no ambiente, ou seja, perda de 

habitats, além de sofrerem com a caça e perseguição.  

 

Para as espécies Chrysocyon brachyurus, Leopardus pardalis e Puma concolor, 

classificadas como mamíferos de maior porte, requerem áreas de uso mais extensas 

para sua sobrevivência. Neste sentido, o principal fator que justifica a inclusão destas é a 

perda de habitat, haja visto que as espécies ocorrem  em cerrados associados a áreas 

florestadas, e que estes biomas cada vez mais vem cedendo espaço para atividades 

agropecuárias. Com isso, ambas as espécies mostram-se cada vez mais presentes no 

meio antrópico, com registros de ataques a pequenos animais domésticos, o que induz 

também a caça e perseguição das espécies.  

 

No caso específico de Leopardus pardalis, registrado por meio de armadilha fotgráfica 

instalada na base de cavidade rochosa, na borda de formação florestal em área que será 

destinada a RPPN, pode-se dizer que é muito provável que os fragmentos florestais 

existentes na AID sejam utilizados como passagem e abrigo para espécie bem como 

para outros grandes mamíferos em trânsito, durante seus deslocamentos para utilização 

de outras áreas florestadas situadas na AII. A ecologia de L. pardalis demonstra que a 

espécie naturalmente apresenta esse padrão de uso da paisagem e de dispersão entre 

diferentes remanescentes florestais, em busca de abrigo e alimento. 

 

Vale ressaltar que Chrysocyon brachyurus e Puma concolor foram relacionados na 

listagem final da mastofauna designadas como de provável ocorrência na AID, uma vez 

que não foram diagnosticadas em campo, nem mesmo encontrados indícios. Assim, 

pode-se concluir que tais espécies não requerem atenção especial no que refere a 

estratégias de conservação, por já estarem localmente extintas. 
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5.2.4.5.  INTEGRIDADE DA FAUNA E ÁREAS PRIORITÁRIAS DE CONSERVAÇÃO 

 

Com base no diagnóstico dos diferentes grupos faunísticos ocorrentes na AID do 

empreendimento minerario da empresa CSN, referente a ampliação da Mina Bocaina, os 

resultados de campo apesar de mostraram-se pouco representativos em termos de 

interesse conservacionista, sabe-se que a região onde se insere o empreendimento 

constitui uma área com elevado grau de relevância no que refere as comunidades 

faunísticas. Sendo assim, a fim de complementar as informações das comunidades 

faunísticas, foram realizadas pesquisas por meio do sistema virtual de Zoneamento 

Ecológico e Econômico – ZEE do estado de Minas Gerais. O ZEE representa uma 

ferramenta fundamental no sentido de fornecer dados importantes da área e região de 

estudo, como estabelecer limites das zonas consideradas prioritárias para conservação 

da biodiversidade. 

 

A utilização desta ferramenta virtual foi motivada pelas particularidades da região de 

estudo como um todo. Os dados apontam que a área objeto de estudo, localizada 

especificamente na divisa dos municípios de Arcos e Pains, dois importantes centros de 

exploração mineral calcárea que juntos abrigam um dos maiores complexos de grutas e 

cavernas que formam a carste, faz da região um cenário bastante peculiar, criando 

nichos diversos para fauna e habitats existentes apenas nesta região do estado. 

Considera-se ainda que a área de estudo encontra-se em uma zona de transição entre 

os biomas de Cerrado e Mata Atlântica, favorecendo uma grande complexidade de 

ambientes devido a variações de relevo e clima que determinam a manutenção de uma 

cobertura vegetal e paisagens ricas e diversificadas, cujo resultado disso é um mosaico 

de fitofisionomias, cabendo esperar que a diversidade faunística para a região seja 

elevada. 

 

A fauna do Cerrado, bioma de inserção do empreendimento, é descrita por vários 

autores como sendo geralmente não endêmica. Porém muitas espécies são 

características de formações vegetais mais densas e aqui se salienta a importância das 

matas de galeria, ciliares e corredores de vegetação nas áreas de cerrado de forma a 

possibilitar a dispersão de muitas espécies. Esses refúgios permitem o deslocamento e a 
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presença de espécies tipicamente florestais no cerrado, sendo que algumas destas 

espécies realmente são dependentes das áreas de floresta. Esta situação ocorre com 

espécies de mamíferos e répteis e pode estar relacionada à disponibilidade de água, 

abrigos ou locais propícios à reprodução e, ainda, como refúgio contra predadores e 

queimadas. 

 

Neste contexto, as consultas e análises de diferentes camadas do ZEE resultaram numa 

compilação de informações explicitando que a área de estudo se insere em uma zona de 

extremo interesse conservacionista para fauna. Mesmo que boa parte da carste foi e 

ainda é objeto de exploração mineral, na quais muitas destas áreas não mais 

apresentam características originais, a integridade da fauna mostra-se fator primordial 

para conservação da biodiversidade, uma vez que abrigam várias espécies vulneráveis a 

destruição de habitats, em especial da mastofauna, grupo que citam representantes na 

lista de espécies ameaçadas, podendo destacar Myrmecophaga tridactyla, Callicebus 

nigrifrons, Chrysocyon brachyurus, Puma concolor e Leopardus pardalis, todas 

consideradas como presentes ou de provável ocorrência na área de influência direta do 

empreendimento. 

 

Neste sentido, a área de estudo foi classificada segundo o ZEE como de extrema 

importância para camada Prioridade de Conservação. De modo geral, os municípios de 

Arcos e Pains somam mais de 90% de seus territórios representados por áreas definidas 

como extremas, no que refere ao interesse de conservação em caráter prioritário. Da 

mesma forma, os municípios estão inseridos em “Áreas Prioritárias para Conservação da 

Biodiversidade do Estado de Minas Gerais” (Fundação Biodiversitas, 2005). 

 

Portanto, a ampliação do empreendimento minerário - Mina Bocaina acarretará em 

interferência direta na área de intervenção pretendida, ainda que haja predominância de 

espécies generalistas, invasoras e oportunistas, conforme relatado no diagnóstico da 

fauna. Diante disso, torna-se indispensável à proposição de ações que visam garantir a 

manutenção da integridade dos grupos faunísticos, em especial a mastofauna. Para 

melhor visualização, segue adiante os mapas extraídos do ZEE com indicação do ponto 

de inserção do empreendimento frente as camadas de composição do grupo temático 

Fauna. 
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CAMADA INTEGRIDADE DA FAUNA – BIODIVERSITAS – MUNICÍPIO DE ARCOS – 

ZEE-MG 

 

CAMADA INTEGRIDADE DA FAUNA – BIODIVERSITAS – MUNICÍPIO DE ARCOS – ZEE-MG

CLASSIFICAÇÃO ÁREA (ha) PORCENTAGEM (%) 

Baixa 1047,12 2,05 

Média 65,6 0,13 

Muito Alta 49867,57 97,82 
 

 

 

 

 

 

 

 

Área de Estudo
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Imagem 5.2.3- CAMADA PRIORIDADE DE CONSERVAÇÃO DA FAUNA – 
BIODIVERSITAS – ZEE-MG 
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Imagem 5.2.4- CAMADA PRIORIDADE DE CONSERVAÇÃO DA HERPETOFAUNA – 
ZEE-MG 
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Imagem 5.2.5 CAMADA PRIORIDADE DE CONSERVAÇÃO DA AVIFAUNA – ZEE-MG 
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Imagem 5.2.6- CAMADA PRIORIDADE DE CONSERVAÇÃO DA MASTOFAUNA – 
ZEE-MG 
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 5.2.5. BIOGEOGRAFIA DA PAISAGEM REGIONAL E UNIDADES DE 

CONSERVAÇÃO 

 

Segundo o mapeamento proposto pelo sistema de Zoneamento Ecológico e Econômico 

de Minas Gerais – ZEE-MG, o município de Arcos localiza-se na transição entre os 

Cerrados e a Floresta Atlântica, na região de contato entre estes dois Biomas. Neste 

caso, a Floresta Atlântica, também classificada por Mares de Morros ou Áreas 

Mamelonares Tropical-Atlântica Florestadas (Ab’Saber, 2005), é regionalmente 

representada pela Floresta Estacional. 

 

A região de transição entre o domínio morfoclimático dos Cerrados e da Floresta 

Atlântica, apresenta singularidades ecológicas e biológicas. Ambos os biomas são 

considerados “biodiversity hotspots”, áreas onde existem concentrações excepcionais de 

espécies endêmicas e que estão sofrendo fortes perdas de habitats de maneira muito 

acelerada, que os revelam como de grande importância à conservação da biodiversidade 

brasileira.  

 

Os Cerrados vêm sendo sistematicamente destruídos, a partir de uma exploração mais 

intensiva nas últimas décadas, seja por expansão agrícola ou por plantios florestais para 

fixação de carbono atmosférico, por ser adotado pelo governo federal como uma 

alternativa ao desmatamento da Amazônia (Funatura et al., 1999). Devido à ocupação e 

expansão por fronteiras agrícolas, atualmente apresenta apenas 20% (ou 356.630 km2) 

de sua extensão, estando somente 6% (ou 22.000 km2) de sua ocupação inserida em 

áreas protegidas (Myers et al., 2000).  

 

A área do empreendimento está inserida especificamente no domínio do Cerrado, 

conforme divisão proposta no ZEE-MG, todavia, cabe salientar que a área de estudo 

apresenta uma paisagem bastante peculiar, devido a existência de formações cársticas, 

caracterizadas pelos afloramentos e maciços de rocha calcárea, o que distingue 

significativamente de algumas características típicas que definem a fisionomia dos 

cerrados. Estes são mais representativos nos espaços não ocupados pelas formações 

rochosas e florestais que contornam os maciços, ocorrendo predominantemente nas 

fisionomias de campo sujo e sensu strictu. 

ARCOS 
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Ocorrendo na forma de Floresta Estacional Semidecidual em Minas Gerais, a Floresta 

Atlântica concentra-se na porção Leste do estado, além de existirem manchas florestais 

nas bacias dos rios Grande e Paranaíba, localizados na região do Triângulo Mineiro 

(Costa et al., 1998; Drummond et al., 2005). Atualmente a Mata Atlântica encontra-se 

bastante fragmentada por desmatamentos seculares no Brasil, restando apenas 7,5% de 

vegetação original, possuindo 35,9% (ou 33.084 km2) de sua extensão inserida em áreas 

protegidas. 

 

No município de Arcos, o Bioma Atlântico ocorre na porção leste avançando 

parcialmente até algumas áreas centrais do perímetro urbano, correspondendo uma área 

de aproximadamente 1/3 de toda extensão territorial. 

  

No que refere as áreas destinadas à proteção da biodiversidade e dos recursos naturais, 

pode-se dizer que de acordo com a Resolução SEMAD nº759, de 18 de Junho de 2008, 

que apresenta a relação de todas as Unidades de Conservação cadastradas no estado 

de Minas Gerais, foram identificadas três Unidades de Conservação inseridas num raio 

de 10 km do empreendimento, sendo duas no município de Arcos, e uma no município 

de Pains.  

 

Próximo ao Referido Objeto de Estudo estão presentes 04 Unidades de Conservação 

sendo duas Estaduais e uma Municipal, as quais estão representadas com as 

respectivas distancias da Área de Lavra da CSN conforme segue. 

 

Descrição Tipo Uso Administração 

RPPN Lafarge RPPN Uso Sustentável Estadual 

RPPN CSN RPPN Uso Sustentável Estadual 

Estação Ecológica Corumbá ESEC Proteção Integral Estadual 

Monumento Natural Jardim  
do Édem 

MONA Proteção Integral Municipal 

  

É importante destacar que as distancias e pontos locação das unidades de Conservação 

em relação ao objeto de Estudo foram compliadas do Sistema de Dados. 

Georreferenciados do SIAM. (http://geosisemanet.meioambiente.mg.gov.br/) 
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Imagem 5.2..7– Representação do Objeto de Estudo em Relação as Unidade de 
Conservação mais Próxima 
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5.3. Diagnóstico do Meio Socioeconômico 

 
5.3.1. Metodologia 

 
Para a caracterização dos aspectos relativos ao meio sócio.econômico da área de 

influência direta, foram executadas pesquisas bibliográficas e entrevistas com os 

proprietários rurais e moradores das áreas de influência direta, cujas as entrevistas 

seguiram roteiro especifico estipulado por um questionário padrão. 

 
A área de influência indireta foi determinada como sendo a região que apresenta um 

potencial de alterações significativas, advindas de efeitos indiretos da operação do 

empreendimento. A área de influência indireta apresentada, foi modificada devido a 

alterações significativas em suas características, que influenciaram na adição de aspectos 

relativos ao município de Arcos/MG. 

 
Para a determinação dos aspectos sócio.econômicos pertinentes, foram executadas 

consultas a diversas fontes, destacando.se o IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia 

Estatística, a Prefeitura Municipal de Arcos – MG e estudos realizados próximos a Área de 

Influência do Empreendimento 

 

5.3.2. Aspectos Locacionais: 
 

O município de Arcos encontra- se localizado na Região Centro- Oeste do Estado, 

integrando a microrregião de Formiga, de acordo com a classificação do IBGE e da 

Secretaria de Estado do Planejamento . SEPLAN. 

 
A Região Centro- Oeste do estado é composta por 56 municípios agregados em 6 

microrregiões: Bom Despacho, Campo Belo, Divinópolis, Formiga, Oliveira e Piumhí. Seu 

Produto Interno Bruto ocupa a sexta posição no estado, representando 4,6% do total das 

riquezas produzidas (FJP/MG, 2002). 

 



 

Rua Assulino Batista de Melo, 257 - Centro - Arcos MG CEP 35588-000 - Telefax (37) 3351-3150 
 ecosystem@ecosystem.ind.br - www.ecosystem.ind.br 

426

Sua estrutura produtiva, considerando-se o PIB, dispõe.se da seguinte forma: os serviços 

compreendem 51,5% da riqueza total da região, a indústria 35,2% e a agropecuária 13,3% 

(FJP/MG, 2002). No setor de serviços destacam-se os subsetores do comércio e da 

administração pública. Já sua indústria é diversificada, podendo-se destacar a participação 

da mineração, da siderurgia, da fabricação de calçados, dos laticínios, do vestuário, dentre 

outros. 

 

 
Foto 5.3.1:  Vista Panorâmica do Município de Arcos / MG 
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Imagem 12 – Localização do Município de Arcos / MG 
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5.3.3. Histórico 

 
A história de Arcos teve início ainda no século XVIII, em 1769, quando o coronel Inácio 

Corrêa Pamplona foi convocado para explorar e colonizar o território mineiro destruindo 

quilombos e redutos indígenas. Realizada a missão, o território foi dividido em “sesmarias”, 

pedaços de terra doados por Portugal a nobres e destinados à produção agrícola. Anos 

mais tarde, por volta de 1800, esses terrenos começaram a ser vendidos.  

 
Foi nesse período que a cidade, conhecida como “São Julião” começou a ser povoada. 

Somente 33 anos mais tarde o território foi batizado de “Arcos”. Dentre as várias histórias 

que tentam explicar a origem desse nome, a mais aceita conta que tropeiros deixaram 

arcos de barris ao longo de um rio que corta o município, sinalizando a direção do sertão 

da “Farinha Podre”, hoje “Triângulo Mineiro”. Os bandeirantes que passavam por esse 

trecho da estrada começaram a chamar o rio de “Córrego dos Arcos”, nome pelo qual é 

conhecido ainda nos dias hoje. Daí o nome da cidade, que até o início do século XX 

pertencia à cidade de Formiga.  

 
A cidade foi emancipada em 17 de dezembro de H1938H. Hoje a cidade é   reconhecida 

nacionalmente como a “Capital do Calcário”, sua posição geográfica em relação aos 

grandes centros contribuiu muito para o seu desenvolvimento, dista 210 Km de Belo 

Horizonte (abaixo a distância de Arcos das principais cidades do Centro – Oeste mineiro.  

 

5.3.4. Inserção regional 

 
O município de Arcos encontra-se localizado na Região Centro-Oeste do Estado, 

integrando ainda a microrregião de Formiga, de acordo com a classificação do IBGE e da 

Secretaria de Estado do Planejamento - SEPLAN. 

 
A Região Centro-Oeste do estado é composta por 56 municípios agregados em 6 (seis) 

micro regiões: Bom Despacho, Campo Belo, Divinópolis, Formiga, Oliveira e Piumhí. Seu 

Produto Interno Bruto ocupa a sexta posição no estado, representando 4,6% do total das 

riquezas produzidas (FJP/MG, 2002). 



 

Rua Assulino Batista de Melo, 257 - Centro - Arcos MG CEP 35588-000 - Telefax (37) 3351-3150 
 ecosystem@ecosystem.ind.br - www.ecosystem.ind.br 

429

Sua estrutura produtiva, considerando-se o PIB, dispõe-se da seguinte forma: os serviços 

compreendem 51,5% da riqueza total da região, a indústria 35,2% e a agropecuária 13,3% 

(FJP/MG, 2002). No setor de serviços destacam-se os subsetores do comércio e da 

administração pública. Já sua indústria é diversificada, podendo-se destacar a participação 

da mineração, da siderurgia, da fabricação de calçados, dos laticínios, do vestuário, dentre 

outros. A agropecuária é voltada para a produção animal, particularmente a produção 

leiteira, mas apresenta-se também, como produtora de hortaliças mais especificamente de 

tomates. 

 

5.3.5.  Inserção local 

 
A área destinada pela CSN à fábrica integrada de clínquer  e cimento localiza- se às 

margens da rodovia MG-170, em zona rural do município de Arcos, a 5 km de sua sede, 

(figura 2.1). O município de Arcos se insere no domínio cárstico e, como já mencionado, 

possui a maior reserva medida de calcário do Estado. Em função disso tem seu território 

explorado em diversos pontos por empresas voltadas para a o aproveitamento do mineral. 

Dentro deste contexto, a região onde se encontra a Fábrica Integrada de Clínquer 

corresponde à principal concentração de indústrias do setor minerário no município, sendo 

ocupada por várias empresas que extraem e beneficiam o calcário. O minério lavrado é 

destinado a finalidades diversas, como fundentes para a indústria siderúrgica, caso da 

CSN, e como matéria-prima nas indústrias de cimento e fertilizantes. 

Nas áreas adjacentes às mineradoras verifica-se a presença da atividade agropecuária, 

que também tem grande importância na AID do empreendimento, estando distribuída em 

propriedades rurais, cujo tamanho é variável. Nestas predominam a criação extensiva de 

gado, o plantio de espécies forrageiras (milho e capim) e a manutenção de culturas de 

subsistência. As ocupações populacionais encontradas na região correspondem ao 

povoado de Boca da Mata e de Corumbá, esse já nos limites da Área de Influência Direta - 

AID, no domínio do município de Arcos. O restante da paisagem é tomado pelos maciços 

calcários, muitos deles associados as remanescentes de matas nativas, que compõem o 

cenário local. 
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5.3.6.  Formação Administrativa 

 
Distrito criado por lei provincial n. 980, de 4 de julho de 1859 e por lei estadual n. 2, de 14 

de setembro de 1891 Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, nos quadros de 

apuração do Recenseamento Geral de 1.IX.1920 e no quadro fixado pela lei estadual n. 

843, de 7 de setembro de 1923, bem como na divisão administrativa referente ao ano de 

1933, o distrito de Arcos figura no município de Formiga . Assim permanecendo em 

divisões territoriais datadas de 31.XII.1936 e 31.XII.1937, bem como no quadro anexo ao 

decreto lei estadual n. 88, de 30 de março de 1938.  Pelo decreto lei estadual n. 148, de 17 

de dezembro de 1938, foi criado o município de Arcos com os distritos de Arcos e Porto 

Real, desmembrados do município de Formiga; e o distrito de Arcos foi transferido do 

município de Formiga para o novo município de Arcos. Em 1939.1943, o município de 

Arcos é composto dos distritos de Arcos e Porto Real, e pertence ao têrmo e comarca de 

Formiga. 

 
 Pelo decreto lei estadual n. 1.058, de 31 de dezembro de 1943, o município de Arcos 

perdeu o distrito de Iguatama (antigo Porto Real), para constituir o novo município de 

Iguatama. No quadro fixado pelo referido decreto lei 1.058 para vigorar no qüinqüênio 

1944.1948, o município de Arcos ficou composto de 1 distrito, Arcos e pertence ao têrmo e 

comarca de Formiga. Permanece co9 1 distrito Arcos , no quadro territorial fixado pela lei 

n. 336, de 27.XII.1948 para vigorar em 1949.53. Acrescido do distrito de Japaraíba, no 

quadro fixado pela lei n. l.039, de 12.XII.1953 para vigorar em 1954.58, comarca de Arcos. 

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1.VII.1960. 
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5.3.7. Organização Política: 

 
A organização política no Município de Arcos se dá nas três esferas de poder ou seja, o 

Legislativo, Executivo e Judiciário. 

  
Foto 5.3.2 A:  Prefeitura Municipal de Arcos. B : Câmara municipal de Arcos 

 

 

 
Foto 5.3.3:  Fórum Municipal de Arcos. 

 

A B
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 Legislativo:  

 
A Câmara Municipal de Arcos é composta de 09 Vereadores, os quais representam 05 

partidos políticos, eleitos em outubro de 2008, em pleito direto e simultâneo realizado em 

todo o país, juntamente com o Prefeito e o Vice.Prefeito, para um mandato de quatro anos, 

de 1º de janeiro de 2009 até 31 de dezembro de 2012. 

 

Quadro 13 – Formação Legislativa da Cidade de Arcos . MG 

Vereador Partido 
Eduardo Carvalho Faria PSB 

Geraldo Cláudio Rodrigues PR 
Geraldo Rodrigues Teixeira PT 

Gustavo Tadeu Campos PRTB 
Halph Carvalho de Oliveira PV 

Jamir Soares dos Reis PR 
João Robeiro Pedrozo PR 
José Agenor da Silva PRP 

Marcio Junio Roque PRTB 
Maria Aparecida Alves PSC 

Vinicius Jair Machado PRP 
Warley Matilde de Paula PHS 
Wirley de Castro Alves PHS 

 

 Executivo 

 
O poder executivo de é exercido pelo prefeito municipal seu vice e suas secretarias de 

apoio: 

 
Prefeito: Roberto Alves 

Vice- Prefeito: Luciana dos Santos Araújo 

Secretarias Administração, Agricultura Cultura, Desenvolvimento, Educação, Esportes, 

Fazenda, Meio Ambiente, Obras, Planejamento, Procuradoria, e Saúde. 

Endereço: Rua: Avenida Getulio Vargas  nº228 – Centro Telefone: (37) 3359.7900  
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 Judiciário: 

Juíz: Dr. Joaquim Morais Júnior 

Comarca: Arcos  

Entrância: Primeira 

Fórum: Professor Costa Carvalho 

Endereço: Av. Dr. Olinto Fonseca, nº 04 – Centro – Arcos . MG  

CEP: 35588.000  Telefone:  (37) 3351 . 1939 

 
5.3.8. Dinâmica Populacional 

 
A população residente no município de Arcos, de acordo com o Censo de 2010, atingiu o 

número absoluto de 36.455 habitantes, apresentando um índice de urbanização entorno 

de 90%. 

 
Sua população teve um percentual médio de crescimento de 7,39% nos últimos 18 anos, e 

segundo o último senso realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), como podemos observar nos gráfico, a seguir: 

 
Gráfico 03 - Crescimento Populacional da Cidade de Arcos – MG  

Em Nº de habitantes 

 
Fonte: IBGE 
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Gráfico 04 - Crescimento Populacional da Cidade de Arcos – MG  

Em % de habitantes 
 

 
Fonte: IBGE 

 
Cabe ressaltar que, nestes últimos 4 anos, o município sofreu uma forte expansão 

demográfica sazonal em virtude da vinda de um contingente significativo de profissionais 

que estiveram empregados nas obras de implantação da primeira etapa da fábrica 

integrada de clinquer e das expansões de outras empresas do setor de transformação 

mineral mais especificamente da produção de cal e carbonato de cálcio. Os dados da 

população residente em Arcos estão representados no Quadro 03 a seguir: 

 
Quadro 14 - População residente total, por situação de domicílio e índices de 
urbanização nos anos de 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010 do município de Arcos. 

 

Anos População Urbana População Rural
Índice de 

Urbanização (%) Total 
1970 9.670 7.292 57 16.962 
1980 16.713 5.322 75,8 22.035 
1991 23.469 3.949 85,5 27.418 
2000 29.334 3.344 89,7 32.678 
2010 33.962 2.620 92,83 36.582

      Fonte: IBGE - Censos Demográficos (IBGE) 
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Quanto à distribuição por grupos de idade verifica- se o predomínio da população jovem, 

com destaque para os sub-grupos entre 10.19, 20.29 e 30.39 anos. O quadro 05 apresenta 

a população residente por grupos de idade no município de Arcos no ano de 2000, tendo 

em vista que ainda não dispomos dos resultados do Censo de 2010. 

 
QUADRO 15 - População residente por grupos de idade no município de Arcos – 2000 

 
Grupos População 
0.4 anos 2.423 
5.9 anos 2.733 

10.19 anos 6.546 
20.29 anos 5.720 
30.39 anos 5.557 
40.49 anos 4.314 
50.59 anos 2.666 
60.64 anos 879 

65 anos ou mais 1.849 
Total 32.687 

 

5.3.9. Economia 

 

A economia de Arcos tem como principal fonte de renda o setor de Serviços e comércios, 

sendo o setor responsável de acordo com dados do IBGE de 2008, responsável por 

50,61% do PIB, seguido pelo industrial com 42,30%. Dentro das tendências regionais 

observa que a agropecuária é a atividade menos representativa com 7,09% (IBGE, 2008). 

 

O quadro 15 apresenta a distribuição do Produto Interno Bruto por setores de atividade no 

município de Arcos. 
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Quaro 16 - Distribuição do Produto Interno Bruto por setores de atividade 

econômica (R$ 1.000,00), município de Arcos . 2008. 

 

Agropecuário Industrial Serviços Total 

28.914 172.504 206.362 407.780 
Fonte: IBGE 

 

 

5.3.10. Uso e Ocupação do Solo e Estrutura Produtiva 

 

De acordo com senso agropecuário realizado no ano de 2010 pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, o município de Arcos possui 893 unidades agropecuária 

distribuídas em 27.533 ha, sendo 786 propriedade com representação de 24.341 ha 

pertencentes a proprietários individuais, 102 propriedades com área de 1.611 há em forma 

de consorcio e ou sociedade, 01 Propriedade com 12 ha pertencente a Áreas de 

Estabelecimento Agropecuário, 02 Propriedades com 1453 ha pertencentes a Sociedade 

Anônima e 2 propriedades com área de 116 ha pertencentes a produtores com outras 

condições.  

 
5.3.10.1 – Setor Primário 
 
Como mencionado no item anterior, o setor primário não corresponde à principal atividade 

geradora de renda para o município de Arcos. Atualmente a produção agrícola e pecuária 

se destina aos mercados interno e ao de subsistência. No que se referem à agricultura os 

dados secundários confirmam os dados primários coletados, onde os destaques são para 

o café único produto de lavoura permanente produzido em Arcos conforme descrito nas 

tabelas abaixo. 

 

 

 

 



 

Rua Assulino Batista de Melo, 257 - Centro - Arcos MG CEP 35588-000 - Telefax (37) 3351-3150 
 ecosystem@ecosystem.ind.br - www.ecosystem.ind.br 

437

Quadro 17  -  Produção Agrícola do município de Arcos – Lavoura Permanente 

 

Produto 
Área 

Plantada 
Área 

Colhida 
Rendimento 
Médio Kg/ha

Quant. 
Produzida (t) 

Valor  da 
Produção 

Café 32 32 593 19 R$      76.000,00
Fonte: IBGE 

 

 

Quanto as lavouras Temporárias, áreas plantadas ou em preparo para o plantio de 

culturas de curta duração, destaca.se no município de Arcos o Feijão com área plantada 

de 110 ha, com rendimento de 760 toneladas/ha gerando renda de                          R$ 

114.000,00. 

 

Quadro 18-  Produção Agrícola do município de Arcos – Lavoura Permanente 

 

 
Produto Área Plantada 

Área 
Colhida 

Rendimento 
Médio Kg/há 

Quant. 
Produzida (T) Vlr da Produção

Arroz 650 650 4000 2.600 R$        1.560,00
Cana 3.919 3.919 78.000 305.682 R$        9.476,00
Feijão 110 110 690 76 R$    114.000,00
Milho 2.800 2.800 3.600 10.080 R$        3.145,00

Tomate 39 39 50.000 1.950 R$        2.028,00
Fonte: IBGE 

 

Em relação a pecuária a maior parte dos estabelecimentos agropecuários do município é 

utilizada para a pastagem. Neste contexto, verifica. se o predomínio da criação de bovinos, 

dividida entre o rebanho de corte e o leiteiro. 

 
No município verifica.se o predomínio do rebanho de galináceos, através da existência de 

granjas e criações domésticas, seguido pelo de bovinos e suínos. Os outros rebanhos são 

pouco representativos. Em relação à pecuária leiteira observa.se que o número de vacas 

ordenhadas é de 10.300 cabeças sendo que a produção de leite atingiu no ano de 2009 o 

volume de 17.016 mil litros, (IBGE, 2010). 
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5.3.10.2.Setor Industrial 

 
A indústria corresponde como à segunda atividade econômica no município de Arcos, 

representando 42,30% de seu PIB (IBGE, 2008). Dentro de seu parque industrial se 

sobressai a indústria extrativa mineral voltada para a extração de calcário e a sua 

transformação. 

 
Os outros ramos industriais presentes no município, menos representativos em termos de 

riqueza e empregos gerados, são os de confecção, produtos alimentícios, fabricação de 

máquinas e equipamentos, entre outros (INDI, 2006). Mesmo os dados obtidos no Censo 

de 2008 apresentarem o setor de serviços como sendo o responsável por mais de 50% do 

PIB do município, é o setor industrial, em especial o extrativo mineral, que alavanca a 

economia do município e região. 

 

- A indústria extrativa mineral . produção de calcário e cimento 

 

A indústria extrativa mineral tem como peculiaridade o fato de ter sua localização definida 

em função da disponibilidade da matéria.prima, e não da proximidade em relação aos 

mercados consumidores, como ocorre com a maioria dos setores industriais. Em muitas 

regiões a mineração é a atividade industrial pioneira, a partir da qual se desenvolvem 

outras atividades industriais, além de proporcionar o incremento de outros setores, como 

comércio e serviços. Tal fato é associado à infra.estrutura que se faz necessária para 

operar um empreendimento minerário, demandando materiais e mão de obra capaz de 

atender, de maneira eficaz, a montagem e operação das instalações relativas a atividade. 

 

No município de Arcos a mineração já se encontra consolidada há décadas, quando 

começaram a se instalar no município as primeiras empresas do setor. Nele, a atividade 

encontra.se fundamentada na exploração do calcário, principal mineral disponível em seu 

território. 
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Arcos abriga as maiores reservas medidas de calcário do Estado, 15,9% (DNPM, 2005). O 

município vizinho de Pains vem em seguida com 12,5% do total das reservas medidas no 

Estado. Juntos, portanto, os dois municípios contam com 28,4% das reservas de calcário 

presentes em território mineiro, o que torna a região a mais representativa em termos de 

reservas do mineral. O quadro 07 apresenta as reservas medidas de calcário, indicando os 

principais municípios onde se encontram, além do total do Estado. 

 

Quadro 19 - Reservas medidas de calcário, principais municípios e total do Estado de Minas 

Gerais . 2004. 

 

Município Reserva medida (t) 
Arcos 1.567.446.870 
Pains 1.228.466.170 

Matozinhos 1.225.315.357 
Pedro Leopoldo 1.007.482.600 

Itacarambi 659.971.705 
Outros municípios 4.114.154.334 

Total . Estado 9.802.837.036 
                     Fonte DNPM: Anuário Mineral 2005. 

 

 

Por este motivo, a atividade minerária coloca.se como uma vocação econômica natural, e 

tem sido um dos pilares da dinâmica econômica do município. 

 

O calcário é um dos produtos minerais mais utilizados ao lado do carvão, petróleo e 

minério de ferro. Seu mercado consumidor encontra.se relacionado aos diversos setores 

de sua utilização, destacando.se a produção de cal, siderurgia, construção civil, produção 

de cimento e a agricultura 

 

Com a retomada parcial do crescimento econômico do país na década passada, ocorreu 

um aumento da demanda por cimento, o principal subproduto do calcário. Tal fato está 

relacionado ao elevado déficit habitacional, a urgência de se realizar grandes obras de 
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infra.estrutura, entre outros fatores, que aquecem o mercado e, conseqüentemente, da 

exploração de calcário. 

 

No início desta década o Brasil já ocupava a sexta posição na produção mundial de 

cimento, ficando atrás da China (33,49%), Estados Unidos (5,62%), Índia (5,60%), Japão 

(5,13%) e Coréia do Sul (3,54%). A região sudeste concentrava 54% da produção 

nacional. O país passou de 12° produtor mundial em 1970 para o 6° produtor mundial em 

2000. Dispõe de um parque industrial de última geração e alto grau de desenvolvimento, 

comparável aos principais produtores mundiais (Balanço Mineral Brasileiro, 2001). 

 

Atualmente Minas Gerais é o primeiro produtor nacional de cimento seguido por São 

Paulo, Paraná e Rio de Janeiro. Sua produção foi, no ano de 2005, de 7.978.447 

toneladas, o que correspondeu a 23,9% da produção nacional de 33.332.579 toneladas 

(SNIC, 2006). 

 

Na década de 70, o consumo per capita de cimento no Brasil chegou a ultrapassar 200 

kg/hab/ano, reduzindo.se para 180 kg/hab/ano e 160 kg/hab/ano na década de 80 e início 

da década de 90, respectivamente. Somente a partir de 1995 registra.se novamente um 

crescimento, chegando a atingir o pico de 246 kg/hab/ano em 1998, mas reduzindo.se 

para 232 kg/hab/ano em 2000. Na região Sudeste, principal mercado consumidor, é de 

cerca de 300 kg/hab/ano (BNDES, 2002). 

 

É importante lembrar que o município de Arcos, juntamente com os vizinhos, Pains, 

Doresópolis e Iguatama, concentra.se boa parte das reservas de calcário do Estado. Na 

região a indústria cimenteira, encontra.se em processo de consolidação; atualmente 

apenas Arcos possui unidades industriais voltadas para a produção de cimento. Como a 

obtenção do clínquer corresponde à primeira etapa de fabricação do cimento, utilizando.se 

1,5t de calcário para produzir cada tonelada de clínquer, o potencial para a expansão da 

atividade é grande em função das vastas jazidas de calcário presentes na região. 
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Foto 5.3.4 A: Unidade da Lafarge Cimentos em Arcos.          5.3.4  B:  Unidade da CSN Cimentos em Arcos 
 

 

5.3.10.3.Setor de Serviços 

 

O setor de serviços ultrapassou o setor industrial neste último senso de 2008 tendo em 

vista o grande volume de obras de expansão das industrias extrativas e de transformação 

mineral, em especial a implantação da fábrica integrada de clinquer da CSN, a ampliação 

da planta de produção de cal da Belo Cal, a ampliação da planta de produção de cal da 

Ical, assim como, da modernização de outras industrias de menor porte na região que se 

utilizam da mão de obra e serviços das empresas do município de Arcos. 

 

Cabe ressaltar, também, que neste período tivemos a implantação de uma loja da rede de 

Supermercados ABC, Magazine Luíza e Eletroson os quais passaram a atrair outros 

compradores da região, contribuindo, desta forma, para o aumento na participação do 

setor de serviços nos resultados obtidos. 

 

 

 

 

 

 

A B



 

Rua Assulino Batista de Melo, 257 - Centro - Arcos MG CEP 35588-000 - Telefax (37) 3351-3150 
 ecosystem@ecosystem.ind.br - www.ecosystem.ind.br 

442

  
Fotos 5.3.5 A e B:  Vista para o Centro Comercial de Arcos. 

 

O município de Arcos apresenta um setor terciário diversificado. Este atende às demandas 

básicas da população local e da região com um comércio que oferece desde itens de 

consumo mais imediato a bens duráveis. O comércio varejista engloba a comercialização 

de produtos alimentícios, medicamentos, artigos de vestuário, móveis, eletrodomésticos, 

produtos agropecuários, entre outros. Dada a razoável concentração de estabelecimentos, 

a cidade tem papel importante na região, atraindo moradores de cidades vizinhas que vão 

a procura de mercadorias e serviços que não estão disponíveis nos seus municípios. 

 

O setor bancário é dotado por 06 agencias bancárias: Caixa Econômica Federal, Banco do 

Brasil, Banco Bradesco, Banco Itaú, Sicoob União Centro Oeste  e Sicoob Arcomcredi. 

 

 

 

A B
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Foto 5.3.6 A: Agência do Banco do Brasil em Arcos. B: Agência da Caixa Econômica Federal em 
Arcos. C:  Agência do Banco Itaú  em Arcos. D: Agência do Banco Bradesco em Arcos. E: Agência 
do Sicoob Arcomcredi em Arcos. F: Agência do Sicoob União Centro Oestes em Arcos. 

 

A B

C D

E F
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5.3.11. Infraestrutura. 

 

- Saneamento Básico 

 

No que se refere ao saneamento básico na cidade de Arcos 98,1% dos domicílios são 

abastecidos pela rede geral de água, estando esta sob a responsabilidade da COPASA. A 

captação é realizada no córrego das Almas próximo à cidade.  

  

Foto 5.3.7 A: ETA – COPASA – Arcos. Foto 5.3.7 B:  ETE Municipal de Arcos. 

 

 

- Resíduos Sólidos: 
 
Não há estudos qualitativos e quantitativos quanto a situação da geração dos resíduos 

sólidos no município de Arcos, porem, de acordo com as observações e registros 

realizados, constatou.se que não se trata de um caso em especial uma vez que as 

condições quanto á geração e destinação assemelha.se ao da maioria dos municípios de 

pequeno porte no estado de Minas gerais. 

 

Os resíduos estão divididos em duas classes básicas: Industrial e residencial. 

 

 

 

 

A B
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- Resíduo Industrial:  

 
O resíduo Industrial de Arcos segue por três vias distintas apresentadas em ordem de 

proporção, onde uma parcela é destinada para a coleta publica municipal (maior parte), 

outra para aterros Industriais ou adquirentes legalmente autorizados (este normalmente 

enviado por industrias regularizadas ambientalmente), e por fim uma pequena parcela que 

é queimada, enterrada ou reaproveitada.  

 

- Resíduos Domésticos e limpeza Pública: 

 
Os resíduos domésticos e de limpeza pública gerados em Arcos são em grande maioria 

coletados pelo serviço de coleta municipal e destinado ao Aterro Sanitário Municipal. 

Atualmente existe coleta seletiva em parte da cidade o que contribui para a diminuição do 

volume inaproveitável. Cabe salientar que uma pequena parcela é queimada ou mesmo 

enterrada em quintais e lotes vagos. 

 

 
Foto 5.3.8:  Vista para o Aterro Municipal de Arcos. 



 

Rua Assulino Batista de Melo, 257 - Centro - Arcos MG CEP 35588-000 - Telefax (37) 3351-3150 
 ecosystem@ecosystem.ind.br - www.ecosystem.ind.br 

446

Energia Elétrica 

 

Na área urbana 99,8% das edificações contam com energia elétrica, serviços a cargo da 

CEMIG (PNUD, 2003). 

 
Foto 5.3.9:  Vista para Sub.estação de Energia da Cemig em Arcos. 

 

5.3.12.Saúde. 

 

Arcos possui um hospital com 77 leitos; a rede pública conta ainda com diversos PSF -  

Postos de Saúde Familiar distribuídos pelos bairros e o Hospital Municipal e  de Otorrino, o 

qual atende consultas, exames clínicos e pequenas cirurgias ambulatoriais. 

 
Os hospitais do município possuem boas condições de atendimento, oferecendo 

atendimento ambulatorial e estando apto a receber casos mais complexos. Entre as 

instalações e equipamentos disponíveis destacam-se salas cirúrgicas, unidade de 

tratamento intensivo, aparelho de raio.X, ultra.som, mamógrafo, laboratório e farmácia. No 
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ano de 2009 deu inicio a modernização e ampliação das instalações visando à ampliação 

das modalidades médicas no Hospital de Ortorrino, visando suprir as novas demandas do 

município.  

 
As taxas de mortalidade infantil no município se encontram em 16,7 por mil nascidos vivos 

(IBGE, 2000). á as taxas de fecundidade total, no ano de 2000, chegaram a 2 filhos por 

mulher (IBGE, 2000). 

 

  
Foto 5.3.10 A – Santa Casa de Misericórdia de Arcos.   Foto 5.3.10  B – Hospital Municipal de Arcos 

 

  
Foto 5.3.10  A :  PSF Bairro Olaria.                         Foto 5.3.10 B : PSF Bairro São Judas 

 

 

 

A B

A B
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5.3.13 – Educação 
 

A estrutura de ensino dos municípios de Arcos conta com estabelecimentos da rede 

pública, municipal e estadual, além da rede privada. Na cidade são disponibilizadas as 

séries do ensino infantil, fundamental, médio, além do ensino superior. 

 
No ano de 2005 o número total de alunos chegou a 7.741, englobando os níveis de ensino 

fundamental e médio (MEC, 2005). 

 
De acordo com a Secretaria Municipal de Educação o ensino profissionalizante é 

disponibilizado em quatro escolas: o Centro Educacional Conceição Nunes- CECON, a 

Escola do SEBRAE/ACIA, Escola Técnica do SENAI e o Colégio Dom Belchior.  

 

  

  
Foto 5.3.11 A : Colégio Dom Belchior. Foto 5.3.11 B : SENAI/FIEMG. C : SEBRAE. D : Colégio CECON 

A B

C D
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Nas duas primeiras os cursos profissionalizantes são ministrados concomitantemente com 

as séries do ensino médio. Já no Colégio Dom Belchior os cursos técnicos funcionam com 

caráter pós-médio. No ano de 2005 o número de matrículas no ensino técnico atingiu 310 

alunos (MEC, 2005). Os cursos profissionalizantes existentes são o de técnico gerencial, 

magistério, técnico em administração, técnico em contabilidade, técnico em enfermagem, 

técnico em meio ambiente, química e segurança do trabalho (Prefeitura de Arcos, 2006). 

 
Quanto ao ensino superior há duas instituições, a Pontifícia Universidade Católica do 

Estado – PUC Minas Arcos e a Universidade Presidente Antônio Carlos - UNIPAC. Os 

cursos disponíveis são o de administração, ciências da computação, comunicação social, 

direito, jornalismo, magistério superior, pedagogia e psicologia (Prefeitura Municipal, 

2006). 

 

 
Foto 5.3.12 : PUC Minas – Arcos. 
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Além das Escolas de Ensino Profissionalizante e Superior, Arcos conta com mais 04 

escolas estaduais a nível fundamental e médio, 07 escolas Municipais a nível fundamental 

e 02 particulares além das listadas acima. 

 

5.3.14.. Estrutura Viária e Transporte. 

 

O Município de Arcos está localizado no Centro – Oeste Mineiro, estando em um ponto 

estratégico de logística de transporte ferroviário e rodoviário. As principais de distancias e 

formas de acesso estão descritas no quadro abaixo. 

 

Quadro 20 - Transporte Rodoviário e Principais Distancias. 

Transporte Rodoviário 

Distâncias aproximadas aos principais centros (Km): 
Belo Horizonte.MG: 210 Km. 
Rio de Janeiro.RJ: 569 Km. 
São Paulo.SP: 492 Km. 
Brasília.DF: 690 Km.  
Principais rodovias que servem ao município: 
MG 354 e MG 170.  

Transporte Ferroviário 

No município abriga a Linha ferroviária Garças – Belo Horizonte, sob conseção da 
Ferrovia Centro Atlântica – FCA. Em Arcos existe também um Pátio Ferroviário de 
Carregamento de Minério na CSN – Companhia Ciderurgica Nascional, responsável 
por trnsportar o minério extraído em Arcos para unidade da CSN em Volta Redonda. 
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Foto 5.3.13 : BR 354 em Arcos MG. 

 
Foto 5.3.14 : Estação ferroviária de Arcos MG. 
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5.3.15.Segurança Social. 

 
Os serviços de segurança pública são realizados no município pela Polícia Militar de Minas 

Gerais e a Polícia Civil, que possuem suas centrais de atendimento na Rua Vinte e Cinco e 

Dezembro no Centro de Arcos. Além disso Arcos conta com o Presídio Municipal Juca de 

Aníbal que possuem celas de detenção masculina e femininas e atendem as cidades de 

Arcos e região. 

 

  
Foto 5.1.15 A : Delegacia de Policia Civil de Arcos. Foto 5.3.15  B : Quartel da Policia Militar de Arcos 

 
Foto 5.3.16 : Presídio Municipal Juca de Anibal 

A B
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5.3.16. Áreas de Valor Histórico e Patrimônio Natural/Cultural/Turístico. 

Antigo caminho de bandeirantes e tropeiros, Arcos é uma cidade em franco 

desenvolvimento industrial. Seu nome está ligado às primeiras comitivas que passaram 

por esta região, com destino a Goiás, em busca do ouro e pedras preciosas.  

O município de Arcos abriga também como recurso de potencial para turismo ecológico a 

os paredões e grutas calcaria do Circuito Grutas do Mar de Minas que contam um pouco 

da história primitiva da região, sendo comum a observação de registros arqueológicos e 

paleontológicos na região. Esses registros podem ser observados no Museu do Corumbá 

localizado proximo a unidade da CSN. 

 

 

Foto 5.3.17:  Museu Ecológico do Corumbá.  
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Foto 5.3.18:  Paredão Calcário do Corumbá 

 

É Importe ressaltar que o Núcleo Museológico da CSN, encontra-se Interditado por 

questões de Segurança, e que medidadas já estão sendo Tomadas com o Objetivo de 

Corrigir o Passivo e Garantir o Funcionameto do Núcleo, que é utilizado para Educação 

Ambienta no Municipio de Arcos, além de Contribuir com a Comunidade Cientifica, atravez 

de seu acervo Geológico, Paleontológico e Arqueológico. 

Além disso, outros ponto que merecem destaque turístico na cidade de arcos, são as 

caichoeiras da Usina Velha, o Parque Aquático do Bairro Santo Antonio e o Ginásio Poli-

esportivo de Arcos que abriga muitas belezas naturais além de um bosque com nascente, 

Lagoa e Pista de Caminhada. 
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Foto 5.3.19  A : Vista para Cascata da Usina Velha em Arcos    Foto 5.3.19  B : Vista para Lagoa do Ginásio Pol-      
esportivo de Arcos 

 

  

Foto 5.3.20 A : Vista para Parque Aquático Municipal  Foto 5.3.20  B : Vista para o  Ginásio Poli.esportivo 
de Arcos 

As Igrejas da Matriz de Nossa senhora do Carmo, Santo Antonio, Rosário e São Cristovão, 

também merecem destaque e despertam a fé dos turistas que por aqui passam, além da 

bela Praça Matriz de Nossa Senhora do Carmo. 

A B

A B
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 Foto 5.3.20 A:  Vista para Igreja Matriz de Nossa Senhora do Carmo. B : Vista para Igreja de Santo 
Antônio. C : Vista para Igreja de São Cristovão D : Vista Para Igrejinha do Rosário.  

A B

C D
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Foto 5.3.21 :  Vista Para Praça da Matriz de Nossa Senhora do Carmo 

 
Foto 5.3.22:  Vista Para Casa Municipal de Cultura de Arcos 
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5.3.17 -  Política Ambiental da CSN 

 
Consciente do seu papel de colaborador na construção de um mundo melhor para as 

gerações atuais e futuras, a CSN realiza esforços permanentes para reduzir ou mesmo 

eliminar o impacto de seus produtos e processos industriais no meio ambiente, bem como 

para racionalizar o uso dos recursos naturais.  

 
Também atua na conscientização da sua força de trabalho, enxergando cada indivíduo 

como multiplicador destes conceitos nas diversas comunidades em que atua. Sendo uma 

das empresas líderes do mercado dentro do seu segmento visa o desenvolvimento de 

tecnologias capazes de minimizar os impactos ambientais de processos industriais ao 

considerar o uso sustentável dos recursos naturais ao longo de todo o ciclo produtivo com 

a implantação de técnicas avançadas de produção, programas, cursos e treinamentos 

internos. 

 
Além disso, a empresa, com o intuito de manter seus padrões de qualidade ambiental, 

realiza melhorias contínuas de suas condições operacionais, minimizando perdas 

desnecessárias, evitando vazamentos, controlando fugas e reciclando materiais, ou seja, 

mantendo uma elevada eficiência tanto nos sistemas produtivos quanto nos de controle 

ambiental.  

 

5.3.18.  Investimento Ambiental para Área de Arcos – MG 

 

A responsabilidade ambiental é um dos pilares estratégicos da empresa, existe uma 

política específica para o Meio Ambiente disseminada a todos os funcionários da CSN. 

Como desdobramento de seus princípios, todas as unidades vinculadas à CSN, cientes de 

sua responsabilidade social, identificam-se com os esforços globais de proteção ao meio 

ambiente e, consideram sua missão contribuir para o desenvolvimento sustentável do país. 
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A melhoria contínua, a minimização de desperdícios, a prevenção da poluição, bem como 

o envolvimento de seus colaboradores é a base para a conservação dessa política. A 

política de Meio Ambiente prevê ainda o atendimento da legislação, das normas vigentes e 

demais requisitos decorrentes de acordos firmados pela organização e órgãos 

competentes, quando possível, superando-os. 

 

A CSN proporciona também instalações adequadas para as localidades, visando à 

proteção do meio, aliado a uma adequada integração “colaborador - ambiente de trabalho”. 

Busca sempre a adequação de suas técnicas de produção e utilização de insumos, 

evitando ou reduzindo criteriosamente a geração de resíduos prejudiciais ao meio 

ambiente. Incentiva e fiscaliza a adoção destes princípios pelos fornecedores, parceiros e 

empresas contratadas. 

 

Visando garantir a concretização das ações voltadas à proteção ambiental a empresa 

mantém investimentos maciços em modernização de suas técnicas e no que diz respeito à 

conservação do meio ambiente, estando previstos para os próximos anos investimentos 

que terão impactos na área ambiental, conforme quadro, abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANO TOTAL (R$) 

2011 2.089.683,00 

2012 536.665,00 

2013 568.870,00 

2014 603.000,00 
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5.3.19. Relacionamento com a Comunidade. 

 
A empresa acredita que o desafio da transformação social, pode ser alcançado em sua 

maior parte através da cultura. Com este objetivo, atua disseminando e ampliando o 

acesso das comunidades a projetos que promovam a cidadania, a inclusão social e 

estimulem a percepção, preservando sempre os valores culturais. 

 
São priorizadas ações que visem à educação de crianças e jovens em situação de 

vulnerabilidade social, com foco nas áreas de educação, saúde e esporte, estimulando e 

apoiando diversos eventos voltados pra estes.  

 
Além disso, a empresa faz doações de alimentos, materiais escolares e materiais 

recicláveis, arrecadados pelos eventos promovidos pelos seus projetos internos e 

externos. 

 

5.3.20. Ações da CSN no município de Arcos e região. 

 
 Ao levar-se em consideração a natureza deste estudo e do realizado para a fase de 

licenciamento da fábrica integrada de clínquer referente à LP N° 055/2006, e da 

importância da CSN no município de Arcos e região, relacionam-se a seguir as ações 

efetivadas pela empresa que, ao longo dos anos de sua atuação, vem realizando várias 

obras e trabalhos em parceria com os órgãos públicos no sentido de promover melhorias e 

atender necessidades da comunidade de Arcos e região, destacando-se: 

 

5.3.20.1. Construção das instalações da Estação Ecológica Corumbá, do Instituto 

Estadual de Florestas – IEF 

 
Em junho 2000, a CSN Mineração de Arcos inaugurou as obras de um espaço 

inteiramente dedicado à preservação do patrimônio histórico e arqueológico nacional e à 

educação ambiental. Dentro desse complexo, denominado Núcleo Museológico, há áreas 

para exposições permanentes, auditório e sala de multimeios. O espaço reservado às 

exposições permanentes abrange cinco áreas temáticas: história, geologia, arqueologia, 
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espeleologia e paleontologia. Os acervos incluem objetivos da região com mais de 25 mil 

anos, dentre eles machadinhas, urnas funerárias, animais fossilizados, ferramentas e 

utensílios pré-históricos. Além disso, as cavernas que são um acervo espeleológico, 

também estão dentro desse complexo, que é um misto de preservação da história e de 

proteção da natureza aliado às questões de educação ambiental. 

 

5.3.20.2. Programa de educação ambiental 

 
 
A CSN juntamente com a Fundação CSN desenvolve uma Carteira de Projetos 

Ambientais, voltadas para a realidade da região. Tal carteira é desenvolvida com os alunos 

da Rede Municipal de Ensino de Arcos, estendendo para a Rede Estadual, Particular de 

Arcos e de outras localidades quando solicitado. 

 

A base da Carteira de Projetos de Educação Ambiental é um Curso de Educação 

Ambiental ministrado as professores de toda Rede de Ensino de Arcos. Os principais 

objetivos deste Programa de Educação Ambiental – PEA, conforme determina o termo de 

referencia de educação ambiental da FEAM: 

 

• Sensibilizar os diversos segmentos da comunidade, direta e indiretamente 

envolvidos no empreendimento, para a importância do uso racional dos recursos 

naturais, incentivando a cooperação de todos e que afetam suas comunidades, seu 

país e o mundo; 

• Disponibilizar informações sobre temas ambientais; 

• Estimular nos colaboradores da Mineração de Arcos a participação em uma 

organização preocupada em promover o desenvolvimento sustentável; 

• Contribuir para a capacitação de comunidades locais para o desenvolvimento 

sustentável, buscando a melhoria da qualidade de vida. 

 

No programa de Educação Ambiental outros projetos e atividades desenvolvidas são: 
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• Participação nas atividades de comemoração nas datas de importância ambiental: 

Dia da Água, Semana de Meio Ambiente e Dia da Árvore, quando são realizadas 

ações em parcerias com as empresas da região, Escolas Municipais, PUC Minas 

Arcos.  

• Blitz ecológicas;  

• Oficinas ecológicas com usos de materiais reciclados.  

 

5.3.20.3. Implantação do projeto de recuperação do Córrego das Almas 

 

A CSN desenvolveu os serviços de Recuperação da Mata Ciliar do córrego das Almas. O 

projeto já concluído e teve e contou com as parcerias da EMATER, IEF, CODEMA, 

PREFEITURA DE ARCOS, CONSELHO DE AGRICULTURA, COPASA, empresas da 

região.O escopo do projeto contempla: 

 

• Construção de bacias de captação de águas pluviais;  

• Construção de terraços de base estreita tipo Nichols;  

• Serviços de topógrafo para locação dos terraços;  

• Contenção de voçorocas;  

• Construção de cercas para proteção de nascentes e matas ciliares;  

• Plantio de 0,8 hectares de matas ciliares;  

 

5.3.20.4. Projeto informática e cidadania 

 
A Fundação CSN desenvolve o Projeto Informática e Cidadania, em parceria com o CDI - 

Comitê para Democratização da Informática, com vistas à capacitação de jovens e adultos 

carentes, contribuindo para sua inserção no mercado de trabalho. O diferencial desta 

iniciativa está no trabalho de desenvolvimento pessoal e resgate de auto-estima, que 

utiliza a informática como instrumento da construção da cidadania. Além de atender jovens 
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e adultos carentes, atende, também, crianças e adolescentes, em situação de risco social, 

ocupando o seu tempo ocioso. 

 

Em Arcos já foram implantadas, e estão em funcionamento, duas escolas de informática e 

cidadania, uma na comunidade São Vicente, inaugurada em 2003 e outra no Bairro 

Esplanada, inaugurada em 2005. As Escolas atendem em média 100 alunos a cada 4 

meses, tempo de duração dos cursos de informática. 
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6. Análise Integrada 
 
 
Neste item é apresentada a Análise Integrada do diagnóstico dos meios físico, biótico e  

socioeconômico, a qual foi baseada numa síntese da qualidade ambiental da área de  

influência do empreendimento, bem como uma Análise de Sensibilidade Ambiental.  Na 

análise Integrada e na síntese da qualidade ambiental elaborada, procurou-se  identificar 

em cada tema as suas principais características com o objetivo de verificar as  principais 

tendências das condições ambientais da região, com ênfase nos pontos críticos  do 

ambiente de forma a embasar a avaliação dos impactos.  

 
A Análise de Sensibilidade Ambiental mostra, de forma consolidada, as principais  

informações referentes à síntese da qualidade ambiental.  O esforço de delimitação da 

Área de Influência deste estudo buscou utilizar uma  abordagem que pudesse incluir toda 

a região  passível de ser afetada, direta ou  indiretamente, pela atividade prevista para a 

área. 

 
Além das questões específicas de cada meio, buscou-se considerar sempre que possível 

os aspectos legais aplicáveis e que orientam e regulam as questões de proteção 

ambiental, de proteção ao patrimônio histórico e arqueológico, e de uso e ocupação do 

solo, enriquecendo assim essa integração das avaliações realizadas e permitindo a 

conseqüente formulação desse cenário referencial mais abrangente. 

 
Neste sentido, para o meio físico foram considerados nesse mapeamento os fatores 

sensíveis e que se relacionam às condições geológicas, geomorfológicas, pedológicas e 

hidrológicas locais com destaque à presença de áreas de morros com restrições à 

ocupação e fragilidades com relação à tipologia de solos e suas características.  

 
No meio biótico, foram consideradas as tipologias da cobertura vegetal presentes na área 

analisada (AID) e suas restrições em termos dos dispositivos legais vigentes, a presença 

de Unidade de Conservação e suas tipologias, a fauna identificada nas campanhas de 
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campo e no diagnóstico realizado, configurando-se assim os o diagnóstico, com graus 

diferenciados de conservação e de preservação em termos do meio estudado.  

 

Para o meio socioeconômico foram considerados os usos e ocupações do solo presentes 

na AID que conferem para parte desse território condições antrópicas de consolidação de 

atividades de apoio ao desenvolvimento urbano; bem como se considerou a infra estrutura 

já implantada que reforça as condições favoráveis de ampliação da mina, em termos 

locacionais e logísticos. Além desses fatores, foram considerados a presença de pontos 

históricos, antigas fazendas e de bens tombados nas imediações  em terreno de terceiros, 

bem como os dispositivos legais de uso e ocupação do solo nos municípios da AID. 

 

6.1.Síntese da qualidade ambiental  

 
A Área de Influência Direta - AID foi definida como sendo o conjunto de todas as áreas 

onde  ocorrerão as intervenções visando à ampliação e operação do  empreendimento, 

bem como as  áreas onde se manifestarão os impactos diretos e indiretos da atividade.  

 

Na síntese da qualidade ambiental apresentada a seguir, procurou-se identificar em cada  

tema as suas principais características com o objetivo de verificar as principais tendências  

das condições ambientais da região, com ênfase nos pontos críticos do ambiente, de  

forma a fundamentar a avaliação dos impactos ambientais  De modo geral, a qualidade 

ambiental da Área de Influência do empreendimento pode ser  assim resumida:  

 

● Aspectos do meio físico 

 
O empreendimento em questão está localizado na região Carstica de Arcos/Pains, mais 

precisamente a cidade de Arcos próximo a comunidade de Corumbá. O entorno do 

empreendimento é constituído de propriedades rurais, vias de tráfego pavimentadas e não 

pavimentadas, além de muitas industrias de exploração e Beneficiamento de Calcário.  
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Levantamentos da qualidade do ar AID do Empreendimento (material particulado total em 

suspensão -  PTS, partículas inaláveis menores do que 10  μg - PM10) indicaram que ela 

apresenta  níveis de concentração de PTS, PM10, abaixo dos limites legais permitidos.  

 

Foi possível constatar que os níveis de ruído atualmente existentes na região se  

apresentam dentro dos padrões normais de emissões sonoras, próprias do cotidiano de  

uma comunidade. Cabe registrar que a distância entre o novo empreendimento e a  

comunidade mais próxima fica acima de 1.500m. 

 
Uma das questões referentes ao meio físico que deve ser tratado com atenção é a 

modificação da Paisagem natural, e a influencia dessas ações sobre as cavidades naturais 

e sobre as formações geológicas presentes. Esses processos geridos com cuidados 

insuficientes ou inadequados, podem gerar impactos a esses sistemas e prejudicar o 

acervo físico local. É importante ressaltar que não estão previstas alterações diretas de 

intervenção em cavidades naturais durante a expansão do mineração. 

 
No tocante a geomorfologia e geologia, os impactos serão no sentido da alteração da 

conformação topográfica e nas condições de estabilidade de taludes e bermas para 

exploração do mineral. Vale ressaltar que o solo presente no empreendimento são solos 

frágeis e com pouca estruturação e suscetíveis a processos erosivos intensos, tendo então 

o empreendedor que tomar cuidado com as medidas referentes os projetos de drenagem e 

contenção na Área Diretamente Afetada pelo Empreendimento. 

  
Quanto ao ruído dos motores dos equipamentos envolvidos no processo, a manutenção 

adequada implica na eliminação de qualquer dano para o meio ambiente e para saúde 

publica, cabendo ressaltar que não há presença de ocupações próximas a área do 

empreendimento. 
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MEIO BIÓTICO 

 
No meio biótico deve ser destacado que o empreendimento ocupa uma área com alta 

pressão antrópica evidenciada por atividades minerária, além do fluxo intenso de veículos 

que circulam nas vias de acesso das mineraços e industrias de beneficiamento no entorno 

do empreendimento 

 
Ressalta- se que a situação atual da vegetação nativa na área de Influencia é semelhante à 

de outras regiões brasileiras no que se refere à condição da vegetação primária, ou seja, na 

sua maior parte a cobertura vegetal foi quase que totalmente dizimada, principalmente na 

área de utilização pretendida para mineração. No entanto ações de conservação Ambiental, 

como revegetação, criações de Unidades de Conservação, como a UC Corumbá, a RPPN 

Lafarge e a RPPN CSN, , colaboram para diversidade local e permitem o fluxo a a atração 

da fauna local para os nichos dispostos ao longo da AID nas formações carstica associadas. 

 
Importantes de registrso de Mamíferos de Topo de Cadeia alimentar como a Jaguatirica 

(Leopardus pardallis), a Irara (Eira Barbara), Além do Tamanduá (Mimechophaga 

Tridactyla), na AID do Objeto de Estudo comprovam a eficiências das medidas Ambientais 

Executadas pela empresa e mostram a importância de programas ambientais específicos ao 

monitoramento das espécies in loco. 

 
Cabe ressaltar que não foram identificados nenhuma espécie endêmica no diagnóstico do 

meio biótico da Área de Influência do Empreendimento. Em relação aos dados levantados 

sobre a fauna, conclui- se que o empreendimento pretendido, não proporcionará danos de 

magnitude elevada para a fauna incidente na AID, principalmente por se tratar do 

licenciamento de uma frente de lavra já operante, que possui métodos de controle dos 

processos de exploração mineral de forma a não causar impactos ao ecossistema local. 

 
Quanto os impactos provenientes da Exploração florestal na área de Avanço de lavra, é 

importante ressaltar que a lavra avançará em direção a um local que antes era utilizado 

como deposito de stéril, pois o calcário Dolomitico não tinha muito valor agregado.  
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Esse antigo bota fora de material estéril, foi revegetado com Leucena (Leucena 

leucocephala) que se tornou espécie dominante e invasora na região de expansão devido 

sua fácil adaptação em áreas de pouco recurso, tendo um representatividade na supressão 

de Vegetação de Mais de 90% das espécies Amostradas, não causando portando impacto 

muito significativo para os ecossistemas locais. 

 

 

MEIO SOCIOECONÔMICO 

 
Não foram identificados impactos de grande magnitude ao meio Socioeconômico, uma vez 

não há aglomerados populacionais muito próximos a área do empreendimento. Os 

impactos com a operação do empreendimento são de ordem positiva, pois geraram 

emprego e renda para o município onde está localizado, além de fornecer matéria prima 

essencial para fabricação de Cimentos, atividade esta que gera empregos diretos e 

indiretos no município de Arcos e Região. 

 
É Importante mencionar que o empreendimento está locado em terreno particular da 

própria empresa, não causando desconfortos com desapropriações e ou negociações de 

terra. 

 
Outro fator positivo é que todo o minério explorado, após processado segue direto para 

unidade de Cimentos e para o pátio de carregamento ferroviário da CSN, o que não 

acarretará em sobrecarga do sistema viário local. 
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7. Intactos Ambientais e Medidas Mitigadoras/Potencializadoras 

 
Como se trata de expansão de um empreendimento em operação, optou-se pela 

apresentação de uma avaliação de impactos que apresenta os impactos reais (já existentes) 

bem como os impactos que poderão ocorrer durante o processo de avanço da lavra e 

também no futuro, caso não sejam adotadas medidas apropriadas de controle. 

 
Considerou-se como base para a avaliação de impactos potenciais o zoneamento ambiental, 

o que permitiu uma sistematização das informações. Tendo em vista estas questões, optou-

se pela utilização do método descritivo para a avaliação de impactos. 

 
Este método permite uma maior compreensão e diferenciação dos impactos e corresponde 

à opção mais indicada para o caso, em que serão descritos impactos já ocorridos, que estão 

ocorrendo e que potencialmente poderão ocorrer. 

 
A execução de intervenções sobre uma área qualquer será marcada de modificações sobre 

as mesmas. A instalação de um empreendimento acarretará impactos positivos e negativos 

sobre os aspectos físicos, bióticos e socioeconômicos na região onde irá se localizar. A 

magnitude dos impactos dependerá do grau das intervenções, pertinentes às fases de 

operação e desativação do empreendimento e das características da área onde este está 

inserido. Para avaliação, previsão e magnitude dos impactos advindos da operação do 

empreendimento foram executadas reuniões entre os profissionais integrantes da equipe de 

elaboração destes estudos.  

 
As avaliações levaram em consideração a situação atual da área onde se localiza o 

empreendimento, e as características inferidas no diagnostico ambiental. Os impactos 

classificados, tipificados e qualificados adiante, seguiu a metodologia descrita abaixo e 

serviu como referência nas rodas de discussões da equipe multidisciplinar de avaliação. A 

partir dos estudos e das conclusões obtidas foi possível estabelecer as medidas mitigadoras 

e compensatórias que deverão ser adotadas para minimizar os impactos negativos. As 

mesmas estarão expostas detalhadamente no Plano de Controle Ambiental.  
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Para avaliação, previsão e magnitude dos impactos advindos da implantação do 

empreendimento foram executadas reuniões entre os profissionais integrantes da equipe de 

elaboração destes estudos. As avaliações levaram em consideração a situação atual da 

área onde pretende-se o avanço da frente de lavra, as características inferidas no 

diagnostico ambiental e as informações técnicas fornecidas pela Companhia Siderúrgica 

Nacional, apresentadas na descrição do empreendimento. 

 
Os impactos classificados, tipificados e qualificados adiante, seguiu a metodologia descrita 

abaixo e serviu como referência nas rodas de discussões da equipe multidisciplinar de 

avaliação. A partir dos estudos e das conclusões obtidas foi possível estabelecer as 

medidas mitigadoras e compensatórias que deverão ser adotadas para minimizar os 

impactos negativos. As mesmas estarão expostas detalhadamente no Plano de Controle 

Ambiental.  Encontra-se no final deste capítulo, tabelas resumo contendo a identificação e 

avaliação dos impactos atuantes no meio físico, biótico e sócio-econômico.  

 
7.1 Metodologia. 

 
O presente item visa apresentar a metodologia utilizada para a identificação e avaliação dos 

impactos passíveis de ocorrência durante as fases de planejamento, expansão e operação 

da Mina Bocaina, concomitantemente, foram apresentadas as medidas mitigadoras e de 

monitoramento dos impactos evidenciados. 

 
Valendo-se do fato de que diferentes impactos podem ocorrer em cada uma das etapas de 

nos processos minerários, ressalta-se que neste relatório os principais efeitos do 

empreendimento sobre o meio ambiente, foram identificados e analisados separadamente 

para cada uma dessas fases. Todavia foram consideradas de forma conjunta as 

peculiaridades do projeto e do diagnóstico ambiental desenvolvidos na Área de Influência 

direta (AID) do empreendimento, no tocante aos fatores ambientais observados nos meios 

físico, biótico e sócio-econômico. 

 
Os impactos ambientais referentes a cada meio foram avaliados e valorados em função dos 

critérios explicitados na tabela a seguir: 



 

Rua Assulino Batista de Melo, 257 - Centro - Arcos MG CEP 35588-000 - Telefax (37) 3351-3150 
 ecosystem@ecosystem.ind.br - www.ecosystem.ind.br 

 

471

 

 

 

 

 

QUADRO 51 - CLASSIFICAÇÃO, TIPIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS. 

Classificação Tipificação Qualificação 

Categoria do Impacto 
Positivo       (P) Quando uma ação resulta numa melhoria da condição atual de um fator ou parâmetro ambiental. 

Negativo      (N)  Quando a ação resulta em um dano à qualidade de um fator ou parâmetro ambiental 

Ordem 
Direto           (D) Resulta de uma simples relação de causa e efeito. 

Indireto         (I) Quando é uma relação secundária em relação a ação ou quando é parte de uma cadeia de reações. 

Extensão (Abrangência) 

 

Local            (L) Quando os efeitos se fazem sentir apenas no próprio sítio onde se deu a ação e suas imediações 

Regional      (R) Quando os efeitos se propagam por uma área além das imediações do sitio onde se dá a ação. 

Estratégico  (E) 
Quando os efeitos atingem um componente ambiental de importância coletiva ou nacional ou mesmo 

internacional. 

Duração 

Temporário  (T) Uma vez executada a ação, os efeitos não param de se manifestar em um horizonte temporal conhecido. 

Permanente (P) Os efeitos permanecem por longo período de tempo após a conclusão da ação que os gerou. 

Cíclico         (C) Quando o efeito se faz  sentir em determinados ciclos, que podem ou não ser constantes ao longo do tempo. 

Reversibilidade 

Reversível   (R) Quando o fator ou parâmetro ambiental afetado, cessada a ação, retoma às suas condições originais. 

Irreversível   (I) 
Quando, uma vez ocorrida a ação, o fator ou parâmetro ambiental afetado não retoma às suas condições 

originais em um prazo previsível.  

Magnitude 

Baixa            (B) A variação dos indicadores for inexpressiva, inalterando o fator 

Média           (M) 
A variação dos indicadores for expressiva, porém sem alcance para descaracterizar o fator ambiental 

considerado. 

Alta              (A) Indica que houve descaracterização do fator ambiental considerado 

Variável       (V) O impacto não se manifesta com magnitude constante, variando de fraco ou médio a forte, ou vice-versa 

Prazo (Temporalidade) 

Imediato/Curto(I) A ação surte efeitos no instante em que ocorre ou em curto prazo de tempo. 

Médio          (M) Decorre um certo período para a ação gerar efeitos 

Longo          (L) A relação ação/ impacto acontece de maneira gradativa e requer longo período para se configurarem. 
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A seguir são apresentados os principais impactos sobre os meios físico, biótico e meio 

socioeconômico, considerando a expansão e operação do empreendimento. 

 
Deve-se ressaltar que os impactos descritos a seguir podem ser classificados como reais, 

ou seja, decorrentes da execução normal da atividade, ou potenciais, decorrentes de algum 

acidente nessa execução. 

 
Após a descrição de cada impacto, estão apontadas as propostas de medidas (ou ações) 

que têm como objetivo: reduzir ou eliminar os efeitos dos impactos negativos (medidas 

mitigadoras) e maximizar os efeitos dos impactos positivos (medidas potencializadoras). 

 

 

7.2. Impactos Sobre o Meio Físico 

 
7.2.1. Vibração e Aumento dos Níveis de Ruído. 

 
 Descrição do Impacto 

 
Com o aumento da capacidade de lavra da Mineração Bocaina, tão bem como o 

beneficiamento e transporte do minério, serão geradas novas fontes de ruído que 

corresponderão ao aumento das atividades de detonação, do fluxo de veículos nas vias de 

acesso e do ruído proveniente das atividades na planta de beneficiamento. 

 
Assim, o impacto potencial relacionado à alteração dos níveis de ruído poderá ter um efeito 

negativo, de abrangência local, e de magnitude baixa. Por esse motivo a CSN Cimentos 

adotará nos procedimentos de desmonte, artifícios que reduzam impacto da emissão de 

ruído, dentre as quais podemos destacar a utilização de perfuratrizes hidráulicas que emitem 

níveis de ruídos menores, e a  utilização das operações de desmonte por “Linha Silenciosa”. 

 
Como ação de controle do impacto, a CSN realiza o monitoramento anual dos níveis de 

ruído no entorno de suas operações na Mineração da Bocaina. Os resultados desse 

monitoramento indicam que os níveis de ruído no entorno da CSN estão atualmente em 

conformidade com os padrões de referência legal, consubstanciados na Norma NBR 10.151 
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- Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto das comunidades faunísticas e 

a população presentes no entorno do Objeto de Estudo. 

 
Somados os procedimentos de gestão e monitoramento da CSN, espera-se que os níveis de 

ruído se mantenham em conformidade com as normas de conforto em áreas habitadas. É 

importante ressaltar que as operações de desmonte e transporte de calcário na unidade da 

Mina Bocaina, já se fazem presente, e que os resultados dos últimos monitoramentos 

periódicos realizados se mostraram dentro do padrão da norma regulamentadora, o impacto 

não deverá ser maximizado, uma vez que se cumpra todas as medidas de controle 

propostas. 

 

 Medidas Mitigadoras/Controle 
 

• Execução de Programa de Monitoramento de Ruído Ambiental 

• Programa de controle de Monitoramento Sísmico. 

• Utilização de Equipamentos com emissão de Ruídos controlada 

• Manutenção preventiva dos veículos e equipamentos. 

 

 

7.2.2. Alteração da Qualidade do Ar na AID. 

 

 Descrição do Impacto 
 

Com a ampliação do Empreendimento, as emissões atmosféricas mais significativas serão 

basicamente de material particulado em suspensão (PTS) e partículas inaláveis (PM10) 

provenientes da limpeza e preparação do terreno para o avanço da lavra, da abertura de 

vias de acesso, da movimentação de cargas, da intensificação de tráfego de veículos na 

mina, das máquinas em atividades nas operações de desmonte de rocha . 

Analisando as emissões previstas para a fase de Operação (Beneficiamento) com a 

legislação vigente para qualidade do ar (Resolução CONAMA n.º 03/90), verifica-se que na 

área de influência da Mineração Bocaina, o impacto sobre a qualidade do ar será através do 
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aumento da concentração de partículas totais em suspensão (PTS), partículas inaláveis 

(PM10), dióxido de enxofre (SO2) e dióxido de nitrogênio (NO2). As emissões de gases dos 

escapamentos de veículos e máquinas que trabalharão no processo também poderão 

contribuir. Entretanto, não deverão ocorrer contribuições significativas que comprometam a 

qualidade do ar na região de entorno. 

 

 Medidas Mitigadoras/Controle 
 

• Execução de Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar. 

• Na Mineração Bocaina, recomenda-se operar os equipamentos de controle de qualidade 

do ar já existentes de forma regular, mantendo-se o nível de desempenho garantido pelo 

seu fabricante, para que não ocorram anomalias que possam acarretar emissões acima dos 

níveis previstos. 

• Manutenção preventiva dos veículos e equipamentos. 

• Umectação constante do solo nas áreas de intervenção, com freqüência predeterminada. 

•  Realização de manutenções preventivas nos veículos contratados de transporte de 

pessoal e de materiais, de forma a manter os motores regulados e intervir sempre que for 

constatada a emissão de fumaça fora do normal. 

 

7.2.3. Alteração na Dinâmica Espeleológica. 

 

 Descrição do Impacto 
 

Com a ampliação da Mineração Bocaina, devido a proximidade das frentes de lavras com as 

áreas de influencia das cavidades da Área de Entorno, as operações de desmonte de rocha 

poderão interferir na dinâmica espeleológica local, devido o aumento da freqüência de 

detonações e da aproximação das frentes de serviço destas áreas.  

Como forma de minimizar estes impactos a CSN optou em limitar a área de ampliação da 

mineração para fora dos limites estabelecidos pela área de influencia das cavidades com 

grau de relevância ambiental estabelecidos em estudo espeleológico local. 
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 Medidas Mitigadoras/Controle 
 

• Execução de Programa de Monitoramento Sísmico. 

• Monitoramento Visual das Cavidades no Entorno do Empreendimento. 

 

 

7.2.4. Contaminação do Solo e Alteração da Qualidade das Águas. 

 

 Descrição do Impacto 
 

As atividades previstas na expansão e operação da Mineração Bocaina, incluem 

armazenamento de diversos tipos de insumos tais como óleos, tintas, graxas, combustíveis, 

desengraxastes, outros produtos químicos, estruturas metálicas. Além dos insumos 

armazenados, ocorrerá a geração de resíduos, tais como sucatas metálicas, embalagens, 

resíduos de alimentação, resíduos contaminados por óleo, óleo lubrificante usado, baterias e 

pilhas, que deverão ser dispostos corretamente sob risco de promoverem a contaminação 

na área do empreendimento. 

 

Esses insumos e resíduos serão armazenados em locais apropriados de forma a minimizar 

o contato com o solo, e assim reduzir as chances de contaminação de camadas mais 

profundas do solo podendo atingir aqüíferos subterrâneos.  

 
Quanto aos corpos hídricos superficiais, as principais causas de impactos potenciais sobre a 

qualidade dos recursos hídricos interiores estão relacionadas com geração de esgotos 

sanitários nos prédios de apoio, erosão oriunda do decapeamento do solo, transporte de 

material sólido e geração de efluentes oleosos nas oficinas de manutenção. 

 
Os resíduos gerados em decorrência de movimentações de terra, manutenções, montagens 

e beneficiamento mineral, se não forem adequadamente gerenciados poderão ser carreados 

para os corpos hídricos, alterando sua qualidade. 
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Considerando-se, entretanto, que estrutura da Mineração Bocaina conta com sistemas de 

controle ambiental implementados, os impactos relacionados à contaminação dos solos e 

alteração da qualidade das águas tende à ter intensidade média, abrangência local, uma vez 

que toda a drenagem da área é naturalmente direcionada dispositivos que garantem a 

eficiência ambiental e conseqüente segurança dos recursos mencionados. 

 

 Medidas Mitigadoras/Controle 
 

• Programa de Educação Ambiental 

• Programa de Gestão de Resíduos Sólidos 

• Programa de Controle de Efluentes Liquidos e da Qualidade da Água 

• Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais. 

• Direcionar as águas pluviais drenadas da área do empreendimento, através de sistemas 

de direcionamento de fluxo e decantação para a Barragem 

• Os efluentes gerados no restaurante do canteiro de obras deverão passar por caixas de 

gordura antes de serem encaminhados para os sistemas de tratamento de esgoto. O óleo 

separado deverá ser destinado para reuso. 

• O óleo gerado no separador de água e óleo deverá ser encaminhado para reciclagem. 

• O solo das áreas de oficina e de manutenção de máquinas e equipamentos deverá ser 

compactado e/ou impermeabilizado. 

• Nos serviços realizados com utilização de comboio móvel de combustíveis e óleos 

lubrificantes para abastecimento das máquinas ao longo das obras, este comboio deverá ser 

• dotado de equipamentos de segurança e coleta de resíduos em caso de acidentes, bem 

como seu pessoal treinado para o seu uso adequado. 

• Como medida corretiva, caso seja identificado um derramamento de produto 

contaminante, recomenda-se proceder à limpeza imediata do solo retirando-se o material 

contaminante de sua superfície. 

• Tratamento dos efluentes líquidos sanitários na Estação de Tratamento de Efluentes - ETE 

da CSN, existente, foi projetada para a carga adicional gerada pelos 300 usuários/dia, 

contemplando os funcionários, terciários e visitantes;  
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QUADRO 5.2: MATRIZ DE IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTOS - MEIO FISICO 
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Operações de Desmonte 

Aumento dos Níveis de Ruído N D L C R B I 
- Programa de Monitoramento de Ruído Ambien-
tal 

-Programa de Controle e Monitoramento Sísmico 

Alteração na Qualidade do Ar  N D L C R B I 

-Programa de Monitoramento da Qualidade do 
Ar  

-Programa de Umectação de Vias de Aceso. 

Alteração na Dinâmica 
Espeleológica N I L T R B M 

-Instituição da RPPN 

-Programa de Monitoramento Sísmico 

Movimentação de terras 

proveniente do decapeamento 

de solo para avanço de lavra/ 

Manutenção e melhoria das 

vias de acesso. 

Contaminação do solo e alteração 
da qualidade das águas 

N D L P R M I 

-Programas de educação ambiental 
-Programa de Gestão de Resíduos sólidos 

-Programa de Controle de Efluentes Líquidos e 
da qualidade das águas 
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7.3. Impactos Sobre o Meio Biótico. 

 

7.3.1. Aumento dos Riscos de Atropelamento de Animais. 

 
 Descrição do Impacto 

 

Com o aumento da exploração e consecutivo beneficiamento mineral, acontecerá um 

incremento de veículos nas estradas de serviço da mina, o que ocasionará uma pressão 

maior sobre a fauna circundante podendo ocorrer atropelamento de animais. 

 

Esse impacto é baixa magnitude, pois a presença de corredores de fauna com a área de 

criação da RPPN no Entorno servirá como corredor de passagem para as espécies da fauna 

associadas as áreas de mineração 

 

 

 Medidas Mitigadoras/Controle 
 
• Orientação aos motoristas dos caminhões e maquinários que estarão circulando e 

trabalhando na área do empreendimento, através de palestras inseridas num programa de 

educação ambiental. 

• Instalação de placas de trânsito de orientação quanto à velocidade máxima permitida e à 

presença de animais na área. 

• Além disto, recomenda-se monitoramento do impacto através de registros dos animais 

atropelados, anotando a espécie, data e horário do atropelamento, visando calcular a 

freqüência dos atropelamentos. De posse deste dado, o empreendedor avaliará a 

efetividade das medidas mitigadoras e, eventualmente, corrigirá eventuais distorções 

observadas 
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QUADRO 5.3 - MATRIZ DE IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE IMPACTOS – MEIO BIÓTICO 
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Transporte do Minério até a 
Planta de Beneficiamento. 

Aumento do Risco de 
Atropelamento de 

Animais 
N I R T/P R B M/L - Programa de Monitoramento do Atropelamento 

de Fauna 
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7.4. Impactos Sobre o Meio Socioeconômico. 

 
7.4.1. Geração de Expectativas. 

 
 Descrição do Impacto 

 

No geral, as expectativas ocasionadas por empreendimentos desta natureza decorrem de 

diversos motivos, gerando impressões tanto positivas quanto negativas. As impressões 

positivas estão vinculadas às oportunidades abertas pelo empreendimento, principalmente 

àquelas relacionadas à geração de empregos, aos negócios possíveis de ser efetivados 

junto a empresas e prestadores de serviços locais, e da região, além do aumento da 

arrecadação tributária, e aumento da procura de serviços do setor hoteleiro e de 

alimentação. 

 
Já as expectativas negativas são manifestas, em especial, pelas entidades ambientalistas 

locais quanto a possível degradação dos recursos naturais devido à instalação e operação 

da mineração, e das preocupações com a atração de população de outros locais, o que 

determinaria pressão sobre as áreas de saúde, educação e segurança – segundo os 

moradores da AID. 

 

 Medidas Mitigadoras/Controle 
 

• Implantar um Programa de Comunicação Social junto à população da AID para transferir 

todas as informações que sejam consideradas pertinentes para dissipar as dúvidas que 

sejam detectadas no público-alvo do programa. O Programa de Comunicação Social teria, 

então, o efeito de conter ou amenizar as expectativas que tendem a serem exacerbadas 

mediante a falta de informação ou mediante informações indiretas. 
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7.4.2. Geração de Empregos e Renda. 

 
 Descrição do Impacto 

 

A expansão da Mineração Bocaina acarretará um aumento do nível de empregos direta e 

indiretamente gerando, como conseqüência, o aumento da renda. O efeito deste impacto 

será mais intenso em Arcos, na AID, havendo possibilidades de empregabilidade de 

trabalhadores que residam ainda na AII. Analisando-se os investimentos anteriores da CSN 

na região, sobretudo a Unidade de Fabricação de Cimentos, recentemente instalada, 

observa-se que a contratação de trabalhadores de outros estados também tem ocorrido. 

 

Com a Expansão da Mina Bocaina , estão previstas  contratações diretas CSN, cuja 

prioridade será dada aos moradores locais, segundo a política da CSN. Se considerado que 

para cada emprego direto no setor são gerados até outros empregos indiretos, pode-se 

considerar a geração de empregos indiretos com a operação do empreendimento será de 

grande importancia para economia local. 

 

 Medida Potencializadora 

 

• Dar prioridade para a contratação de mão de obra residente em Arcos, com ênfase no 

entorno do empreendimento e na AID.  

• Possibilitar, através de cursos de capacitação da mão de obra local, a criação de melhores 

condições para que os trabalhadores da região possam concorrer no mercado de trabalho. 

 

7.4.3. Melhorias na Qualificação Profissional dos Trabalhadores Locais. 

 
 Descrição do Impacto 

 

Este impacto é conseqüência da adoção de medidas potencializadoras da geração de 

emprego e renda, tais como a realização de cursos de capacitação-qualificação profissional. 
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Decido a crescente demanda de mão de obra para as instalações e expansões que vem 

ocorrendo na CSN, nos últimos anos, foi potencializado no município a Implantação do 

SENAI – Serviço Nacional de Aprendizado Industrial, que capacita mão de obra para 

possíveis oportunidades nas industrias e Minerações que se fazem presente na AID. 

 

A CSN estimula a capacitação de Seus funcionários com programas de capacitação de mão 

obra de obra, que agreguem valor nos serviços prestados e nos possíveis serviços 

contratados de forma direta ou indireta pela empresa. 

 

 Medida Potencializadora 

 

• Apoiar e promover a qualificação-capacitação de trabalhadores, especialmente daqueles 

residentes no município receptor do empreendimento e nos municípios da AID, através da 

realização de cursos de capacitação profissional a serem realizados via convênio com 

instituições competentes para tal. 

 

7.4.4. Risco de Acidentes. 

 
 Descrição do Impacto 

 

Com o aumento da exploração de calcário, é notório a necessidade de ampliação das 

estruturas de beneficiamento do mesmo. Com esse aumento é necessário cautela com os 

riscos de acidentes tanto nas frentes de lavra quanto na planta de beneficiamento. A CSN 

procura por meio de ações realizadas junto sua equipe de Segurança e Saúde Ocupacional, 

promover ações que conscientizem seus funcionários e colaboradores quanto aos 

procedimentos de segurança adotados na empresa, como transito interno e uso de EPI’s.  

 

 Medidas Mitigadoras/Controle 
 

• Manutenção regular dos equipamentos e utilização de EPI’s. 

• Programa de prevenção a acidentes e controle de transito interno. 
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7.4.5. Pressão Sobre Serviços e Equipamentos nos Setores Sociais. 

 
 Descrição do Impacto 

 

Devido à implantações e expansões ocorridas na CSN no últimos anos, vem acontecendo 

uma pressão maior sobre a infraestrutura e os serviços sociais, resultante do fluxo de 

trabalhadores que passaram a residir na região próxima às obras. Isto acarreta, por 

exemplo, o aumento do número de usuários dos sistemas de saúde, educacional, 

habitacional, dos locais de lazer, além de requerer maiores demandas por segurança 

pública. 

 

No entanto considerando-se que a expansão do empreendimento ocorrerá em uma planta já 

existente, o impacto sobre a infraestrutura e aos setores sociais não será de grande 

magnitude, uma vez que o município de Arcos vem absorvendo impactos desata ordem ao 

longo dos anos com o evidente crescimento industrial da região. 

 

 Medidas Mitigadoras/Controle 
 

• Priorizar a contratação de mão de obra residente nas Áreas de Influência Direta do 

empreendimento, a fim de minimizar o número de trabalhadores não residentes na região, 

reduzindo assim a pressão que novos moradores exercem sobre os serviços e 

equipamentos sociais. 

 

7.4.6. Dinamização da Economia. 

 
 Descrição do Impacto 

 

O pagamento de salários, a contratação de serviços de terceiros e a compra de materiais, 

equipamentos e produtos, e o conseqüente pagamento de impostos e taxas deles 

decorrentes, acarretarão um aumento nos níveis de renda gerados, especialmente nas 

áreas de influência direta e Indireta. Este incremento na renda determina uma dinamização 
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da economia na medida em que exerce efeito cascata sobre as atividades econômicas, 

tendendo a disseminar investimentos em todos os demais setores da economia (agrícola, 

comercial e de serviços). 

 

Quanto maior o aporte de recursos aplicados em uma determinada economia, tanto maior 

sua dinamização. Neste sentido, os recursos aplicados para efeito do empreendimento 

tendem a contribuir fortemente para estimular a economia local. 

 

 Medidas Potencializadoras 

 

• Dar preferência à contratação de pessoas e empresas dos municípios de Arcos. 

• Analogamente, realizar a compra de materiais preferentemente nos municípios acima 

citado 

 

 

7.4.7. Geração de Tributos e Impostos. 

 
 Descrição do Impacto 

 

Junto aos gastos provenientes da expansão da Mina Bocaina, ressaltam-se os impostos 

incidentes sobre a produção mineral. O empreendimento incrementa a movimentação 

econômica municipal, em cadeia, incrementando o Valor Adicionado Fiscal (VAF) de Arcos, 

incrementando, por sua vez, seus repasses de ICMS dados pelo governo do estado.  

O incremento na renda agregada do município de Arcos configura-se, portanto, um impacto 

potencial positivo do empreendimento, sendo considerado relevante 

 

Considerando-se estar numa região com vocação à produção de calcário e, 

conseqüentemente de cimento, dado o potencial mineral existente, o empreendimento se 

reveste de uma importância maior ao criar sinergia de desenvolvimento regional. Como 

forma de potencializar os efeitos positivos do incremento à renda agregada, a CSN 
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promoverá medidas que favoreçam a economia, direcionando seus gastos aos fornecedores 

da região. Neste sentido o impacto do incremento real nos níveis de renda agregada 

extrapola o município de Arcos, assumindo uma significância estratégica e tendência a 

progressão. 

 

 Medidas Potencializadoras 

 

• Priorizar a contratação de trabalhadores, de serviços, bem como a aquisição de 

equipamentos, máquinas, produtos e materiais na área de influência direta, 

preferencialmente, e na área de influência indireta do empreendimento. 
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QUADRO 5.4 - MATRIZ DE IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE IMPACTOS – MEIO SOCIOECONOMICO 
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Decisão pela Ampliação da Mina 
Bocaina Geração de Expectativas P/N D L/R T R M I -Programa de Comunicação Social  

 

Possível contratação de Mao de 
Obra para Exploração de Minério 
e Operações de Beneficiamento. 

 

Geração de Empregos e Renda P D L/R C R M I -Investir na mão de obra e infraestrutura local 

Melhorias na Qualificação 
Profissional dos Trabalhadores 

Locais 
P D L/R C I M M -Programa de Capacitação de Mao de Obra 

Local 

 

 
 

 

Operações de Exploração e 
Beneficiamento Mineral 

Risco de Acidentes N I L T/P R B M/L 

- Manutenção regular dos equipamentos e 
Utilização de EPI’s. 
-Programa de Prevenção a Acidentes e Con-
trole de Trânsito Interno 

Pressão sobre Serviços e 
Equipamentos nos Setores Sociais. 

 
N/P D L T R B M -Contratação de Mão de Obra e Serviços 

Locais 

Dinamização da Econômica P D R T/R R M M/L - 

Geração de Tributos e Impostos P D R T/R R M M/L -. 
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7.5. Síntese da Analise dos Impactos 

 

Conforme demonstrado na avaliação de impactos e no resumo da  Matriz de Impactos que 

será apresentada a seguir, foram identificados ao todo 18 impactos socioambientais 

potenciais. Destes impactos, 06 (33,3%) podem ocorrer no meio físico, 04 (22,2%) no meio 

biótico, 08 impactos (44,5%) se verificaram no meio socioeconômico. 

 

Com relação aos impactos ambientais potenciais negativos sobre o meio ambiente, a 

maioria foi considerada de magnitude fraca. Já os efeitos do empreendimento têm aspectos 

positivos relevantes sobre o aspecto econômico (aumento de divisas, geração de emprego, 

dinamização da economia entre outros). O aspecto negativo mais preocupante se refere ao 

impacto gerado pela alteração da qualidade do ar pelo aumento das concentrações 

ambientais de material particulado, a supressão de habitats da fauna, a supressão de 

vegetação os riscos de acidentes. 

 
Ressalta-se que a maioria dos impactos identificados foi classificada como impactos 

temporários e reversíveis, isto é, eles podem ser revertidos a partir da adoção das medidas 

mitigadoras propostas ou com o encerramento das atividades da fase de instalação. Neste 

aspecto, é fundamental a aplicação de medidas mitigadoras eficazes, principalmente as de 

caráter preventivo. 

 

O quadro 5.5, apresentado abaixo resume os impactos ambientais que se farão presentes 

na AID do Objeto de Estudo, classificando-os  quanto sua categoria e magnitude 
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MAGNITUDE DO IMPACTO 

 

Esse atributo, na metodologia utilizada, considera a intensidade com que o impacto pode se 

manifestar, isto é, a intensidade com que as características ambientais podem ser alteradas, 

adotando-se uma escala nominal de fraco, médio, forte ou variável. Com relação à 

classificação dos impactos como de magnitude variável, observa-se que correspondem a 

impactos cuja magnitude pode variar segundo as diferentes intensidades das ações que o 

geraram, provocando efeitos de magnitudes diferentes. Normalmente estão relacionados a 

hipóteses acidentais. 

 

A seguir apresenta-se a matriz de impactos, onde os impactos estão relacionados segundo 

a legenda: 
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Quadro 5.5: Resumo do Tipo e Magnitude dos Impactos Ambientais. 
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8. Programas e Monitoramentos Ambientais 
 
 

Os Programas Ambientais têm o objetivo de minimizar, acompanhar ou compensar os 

impactos decorrentes da implantação e operação do empreendimento. Desta forma são 

propostos Programas Ambientais para os impactos potenciais previstos.  

 

Ressalta-se que não foi incluído dentre os programas propostos um “Programa de Gestão 

Ambiental”, visto que a CSN é uma empresa certificada na Norma ISO 14.001, possuindo, 

portanto, um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) implantado com base na referida norma.  

 

Os programas propostos no presente documento serão incorporados e detalhados no PCA – 

Programa de Controle Ambiental que será apresentado junto a presente documentação no 

mesmo processo de licenciamento. 

 
 

8.1. Programa de Gerenciamento Ambiental 
 
 

 Objetivo 
 
 
A execução de um Plano de Controle Ambiental – PCA, independente do porte do 

empreendimento, envolve uma série de medidas e ações que demandam um controle 

técnico e gerencial que para a sua viabilidade e eficácia é necessário adotar um sistema de 

gerenciamento competente. 

 
Neste contexto, o Programa de Gerenciamento Ambiental é um dos elementos de maior 

importância no processo licenciamento ambiental, tendo em vista que é de sua competência 

a gestão integrada de todas as ações de controle ambiental, até a verificação da sua 

eficiência, já na fase de operação. A Gerência Ambiental tem por objetivo geral, estruturar a 

instância executiva e coordenar a implementação articulada de todas as ações ambientais 

sacramentadas através do Plano de Controle Ambiental – PCA. 
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 Responsabilidade 
 

A responsabilidade de implementação da Gerência Ambiental é do empreendedor. 

 
 
8.2. Programa de Comunicação Social 
 
 

 Objetivo 
 
A operacionalização do Plano de Comunicação Social e de Integração com a Comunidade 

tem por objetivo, através de ações estruturadas pela Fundação CSN, braço social da 

Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). A atuação da Fundação CSN está pautada no 

compromisso com a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento social das 

comunidades onde a empresa tem operação, dentre elas o município de Arcos. 

 

O objetivo maior da Fundação CSN é alcançado através de investimentos nas áreas de 

educação, desenvolvimento comunitário, saúde, cultura e esporte, visando contribuir para a 

transformação social das comunidades.  

 

O Programa de Comunicação e Relacionamento com Comunidades tem como objetivo 

promover a valorização, manutenção da cultura e desenvolvimento local. O Programa 

estabelecerá um relacionamento que contribua para a transformação social positiva, tendo 

por base o diálogo, compartilhamento das informações de forma sistemática e transparente, 

viabilizando, assim, a ampliação da Mineração Bocaina. 

 

 Responsabilidade 
 

A responsabilidade de implementação do Programa é de responsabilidade da CSN junto as 

comunidades locais. 
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8.3. Programa de Educação Ambiental 
 
 

 Objetivo 
 
Possibilitar a construção participativa de iniciativas que objetivem levar informações 

educativas à comunidade e aos colaboradores, buscando a formação de cidadãos com uma 

consciência crítica, quanto ao desenvolvimento da região e aos problemas ambientais. 

Objetiva, ainda, desenvolver atitudes voltadas para a valorização e conservação dos 

recursos naturais, bem como para melhoria das condições de vida local, incentivando a 

participação individual e coletiva na gestão do uso sustentável e na conservação dos 

recursos naturais. 

 

 Responsabilidade 
 

A responsabilidade de implementação do Programa é de responsabilidade da CSN junto a 

população local e seus colaboradores. 

 
 
 
8.4. Programa de Gestão de Resíduos Solidos 
 
 

 Objetivo 
     

Grande parte dos resíduos sólidos gerados, freqüentemente são tratados e/ou dispostos em 

locais distantes do ponto de sua geração. O envio de um resíduo do ponto de geração até o 

seu destino final envolve geralmente a coleta, o acondicionamento, o transporte e 

armazenamento dentro do próprio empreendimento, além da coleta e o transporte até o local 

de tratamento ou disposição. A fase interna é de responsabilidade exclusiva do 

empreendimento, enquanto que a fase externa é de responsabilidade de contratados, 

tornando então, através da legislação vigente, o empreendedor co-responsável por qualquer 

acidente de contaminação que por ventura venha a ocorrer. 
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O Objetivo primordial deste programa será Impedir contágio da área diretamente afetada 

pela má disposição e implantar um gerenciamento ambientalmente correto dos resíduos 

sólidos.  

 

 Responsabilidade 
 

A responsabilidade de implementação do Programa é de responsabilidade da CSN junto as 

suas empresas subcontratadas e seus funcionários e colaboradores. 

 
 
 
8.5. Programa de Controle da Supressão de Vegetação 
 
 

 Objetivo 
 

Este programa tem por objetivo controlar e orientar o processo de supressão de vegetação 

para que através de ações propostas neste programa haja o menor impacto possível 

proveniente das atividades de desmate. O programa também tem como objetivo propor 

medidas que compensem ou minimizem a retirada da vegetação local. 

 
 Responsabilidade 

 
A responsabilidade de implementação do Programa é de responsabilidade da CSN junto a 

empresa contratada para o processo de supressão de Vegetação. 

 
 
 
 
8.6. Programa de Controle da Supressão de Vegetação 
 
 

 Objetivo 
 
O presente programa tem por objetivo fornecer diretrizes para a exploração das áreas de 

empréstimo, bem como para deposição de materiais em bota-fora, de forma a facilitar os 

serviços posteriores de recuperação, além de fornecer diretrizes para o controle dos 
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processos erosivos, minimizando a geração de sedimentos e contribuindo para a redução 

dos processos de perda de solo e de assoreamento da rede de drenagem 
 

O programa também tem como finalidade Indicar procedimentos para a recomposição 

topográfica do terreno e definir diretrizes e procedimentos para revegetação das áreas 

degradadas; 
 

 Responsabilidade 
 

A responsabilidade de implementação do Programa é de responsabilidade da CSN. 

 

 

 

8.7. Programa de Controle dos Efluentes Líquidos e qualidade das águas. 
 
 

 Objetivo 
 

Aperfeiçoar o atual monitoramento realizados nos corpos d’água superficiais para 

acompanhamento de possíveis efeitos da Expansão da Mina Bocaina sobre seus recursos 

hídricos e da eficácia dos sistemas de tratamento de efluentes da CSN, além de subsidiar a 

análise do real impacto causado por atividades antrópicas externas à empresa, que também 

interferem nas condições dos corpos d’água. O programa também colocará em pratica 

medidas que controlem a disposição de resíduos líquido, seu acondicionamento, tratamento 

e ou destinação final, afim de zelar pela integridade dos corpos hídricos locais 

 

 Responsabilidade 
 

A responsabilidade de implementação do Programa é de responsabilidade da CSN, junto a 

empresas contratadas para o monitoramento da qualidade das águas. 
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8.8. Programa de Controle de efluentes atmosféricos 
 
 

 Objetivo 
 

O monitoramento da qualidade do ar acontecerá ao longo de todas as fases do 

empreendimento, e será integrado ao sistema de monitoramento já em operação pela 

Mineração da Bocaina. Serão mantidas as avaliações das concentrações de PTS - 

Partículas Totais em Suspensão nos pontos já monitorados e se necessário haverá o 

incremento de novos pontos para monitoramento. O objetivo principal do controle da 

qualidade do ar e monitoramento dos efluentes atmosféricos e zelar pela integridade das 

comunidades associadas ao empreendimento quanto as níveis de poluentes emitidos pela 

operação do empreendimento. 

 

 Responsabilidade 
 

A responsabilidade de implementação do Programa é de responsabilidade da CSN, junto a 

empresas contratadas para o monitoramento da qualidade do ar. 

 

8. 9. Programa de Controle de Ruídos Ambientais 
 
 

 Objetivo 
 

No monitoramento do ruído ambiental, a empresa promoverá o monitoramento semestral 

dos níveis de ruído no entorno de suas operações na fábrica integrada de clínquer e 

cimento, e da Mineração Bocaina, estes já previstos como condicionantes de licenciamento 

ambiental da Empresa, em pontos localizados estrategicamente, conforme o Diagnóstico 

Ambiental. O programa tem como principal objetivo garantir que os níveis de ruído estejam 

dentro dos padrões exigidos pela norma regulamentadora afim de zelar pelo conforto das 

populações localizadas ao entorno e da fauna associada ao empreendimento. 
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 Responsabilidade 
 

A responsabilidade de implementação do Programa é de responsabilidade da CSN, junto a 

empresas contratadas para o monitoramento da dos níveis de Ruído Ambiental. 

 

8.10. Programa de Controle de Monitoramento Sísmico. 
 
 

 Objetivo 
 

O monitoramento Sísmico, tem por finalidade e monitorar os impactos provenientes das 

detonações nas frentes de lavra, principalmente no que tange a integridade das cavidades e 

do patrimônio espeleológico local. A freqüência deste monitoramento e semestral, e os 

resultados são apresentados aos órgãos ambientais afim de comprovar que as operações 

de desmonte não interferem na dinâmica das cavidades locais, tão bem como no cotidiano 

das comunidades da Área de Entorno do Objeto de Estudo. 

 

 Responsabilidade 
 

A responsabilidade de implementação do Programa é de responsabilidade da CSN, junto a 

empresas contratadas para o monitoramento Sismológico. 

 

 

8.11. Programa de Resgate da Flora 
 
 

 Objetivo 
 

O Programa de Resgate da Flora a ser executado justifica-se pela necessidade de 

proporcionar a preservação dos recursos genéticos contidos em populações de espécies a 

serem afetadas pela expansão do empreendimento, através da coleta e resgate local de 

espécies características locais. Visa também a minimização dos impactos advindos da 
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supressão de trechos remanescentes de vegetação nativa, especificamente resquícios de 

mata seca localizados nas partes mais acidentadas .  

 

 Responsabilidade 
 

A responsabilidade de implementação do Programa é de responsabilidade da CSN. 

 

 

8.12. Programa de Atropelamento da Fauna 
 
 

 Objetivo 
 

O programa de atropelamento da fauna tem por objetivo propor medidas que garantam a 

integridade da fauna, uma vez que com a ampliação da capacidade da Mina Bocaina, e com 

a supressão de habitats da fauna, associados com aumento de trafego de veículos nas vias 

de serviço podem ocorrer atropelamento da fauna que por ventura possa utilizar as vias de 

acesso da mineração para migração para novos nichos. O programa também tem por 

objetivo sistematizar por meio de registros documentados, todos as ocorrências de 

atropelamento da fauna, para que se possa entender a dinâmica da ocorrência de 

atropelamentos. 

 

 Responsabilidade 
 

A responsabilidade de implementação do Programa é de responsabilidade da CSN. 
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8.13. Programa de Monitoramento da Fauna 
 
 

 Objetivo 
 

O objetivo do monitoramento da fauna consiste na utilização dos animais como indicadores 

dos efeitos da ação humana sobre o ambiente, a fim de obter as seguintes informações: 

 

-Situação das populações de animais presentes na área do empreendimento e entorno. 

-Verificação da variação populacional destas espécies ao longo do tempo. 

 
 Responsabilidade 

 
A responsabilidade de implementação do Programa é de responsabilidade da CSN. 
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9. Considerações Finais 
 
 

O meio ambiente vem assumindo a cada dia um papel mais importante na sociedade. Sua 

preservação está sendo mais cobrada pela população, pois a consciência ecológica está 

cada vez mais presente em todos. 

 
Sendo de grande importância a preservação da natureza, e sabendo ainda que, na 

Ampliação de um empreendimento mineiro, poderão surgir problemas de impacto ambiental, 

a CSN tem tomado e continuará a tomar todas as medidas no sentido de minimizar tais 

problemas, e procurar potencializar os impactos positivos provenientes da geração de 

empregos e renda. 

 
Deste modo, o presente relatório para este empreendimento servirá como norteador de 

todas as ações presentes e futuras, seja no âmbito ambiental, como no procedimento da 

própria lavra.  

 
É importante ressaltar que como se trata de ampliação de lavra já existente, toda a 

infraestrutura administrativa e operacional já implantada incorporará as instalações desta 

expansão, necessitando praticamente somente do aumento do contingente de mão de obra, 

contribuindo, assim, para o aumento na oferta de mão de obra direta e indireta, resultando 

em um impacto positivo no âmbito do meio sócio econômico do empreendimento. 

 
Quanto ao meio biótico, de uma maneira geral, os reflexos da ampliação da Mina Bocaina 

sobre o meio ambiente não apresentaram impacto significativo. 

 

No tocante do meio físico, se forem tomadas medidas para garantir a operação integrada 

aos programas propostos no PCA – Plano de Controle Ambiental, no objetivo de garantir a 

estrutura e recomposição do relevo local, tão bem como aplicar medidas que controlem a 

emissão de ruídos, efluentes líquidos e atmosféricos, que serão monitorados por programas 

específicos, o empreendimento não acarretará em danos de grande magnitude para a AID 

do Objeto de Estudo. 
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Por fim, uma vez tomadas às devidas ações tanto na fase de detalhamento do projeto como 

na fase de expansão, no tocante a minimizar, remediar e controlar os fatores geradores de 

impactos negativos, o empreendimento apresenta-se sustentável do ponto de vista 

econômico e ambiental, o qual é parte do projeto de expansão e crescimento da empresa, 

denominado com o objetivo de atender a crescente demanda pelo mineral para 

industrialização dos seus produtos como a liga de aço e o cimento. 
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10. Glossário 

 

AÇUDE 

Lago formado pelo barramento de uma nascente ou curso d’água, em geral para fins de 

irrigação, dessedentação etc. Denomina-se açude o conjunto constituído pela estrutura de 

barramento e o respectivo reservatório ou lago formado. Veja também as definições de 

BARRAMENTO, IRRIGAÇÃO, DESSEDENTAÇÃO e RESERVATÓRIO DE ÁGUA.  

 

AFLUENTE 

Curso d'água que deságua ou desemboca em um rio maior ou em um lago. Sinônimo: 

TRIBUTÁRIO. 

 

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA) 

Agência Nacional de Águas. Autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente – MMA, 

criada em 2000. É responsável por regular o uso da água em rios e lagos de domínio da 

União e pela implementação dos instrumentos de gestão da Política Nacional de Recursos 

Hídricos. 

 

ÁGUA 

Fisicamente, é um líquido transparente, incolor e inodoro, porém com um matiz azulado 

quando visto em grande massa. A água pura não tem sabor (insípida). Apresenta-se na 

natureza nos três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. A solidificação, a passagem do 

estado líquido para o estado sólido, ocorre a 0°C. A vaporização, passagem do estado 

líquido para o estado gasoso, acontece quando a água atinge o ponto de ebulição, a 100°C. 

Quimicamente, a água é um composto formado por dois elementos gasosos em estado livre 

– o hidrogênio e o oxigênio – que juntos formam a molécula H2O.  
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ÁGUA BRUTA 

Água encontrada naturalmente nos rios, riachos, lagos, lagoas, açudes e aquíferos, que não 

passou por nenhum processo de tratamento. Esta água pode ser também classificada em 

potável ou não potável.  

 

ÁGUA CONTAMINADA 

Água que contém substâncias tóxicas ou microorganismos capazes de causar doenças. A 

contaminação pode ser invisível ao olho humano ou imperceptível ao paladar.  

 

ÁGUA DOCE 

Água encontrada naturalmente com baixa concentração de sais ou considerada adequada 

para produzir água potável.  

 

ÁGUA POTÁVEL 

Água limpa, adequada ao consumo humano e animal, própria para beber e cozinhar, sem 

riscos à saúde. É fundamental para a vida humana e é obtida, em geral, através de 

tratamentos da água bruta que eliminam qualquer impureza. A água, para ser considerada 

potável, tem que atender aos chamados “padrões de potabilidade”, que são físicos (cor, 

turbidez, odor e sabor), químicos (presença de substâncias químicas) e bacteriológicos 

(presença de microrganismos vivos), cujos limites de tolerância na água devem garantir-lhe 

as características de água potável.  

 

ÁGUAS DE DOMÍNIO ESTADUAL 

Águas superficiais que nascem e deságuam dentro do mesmo estado (no mar ou em outro 

curso d’água) e todas as águas subterrâneas. Existem as exceções: águas acumuladas 

(represas, lagos, barragens etc.) por obra da União, trechos de rios que atravessam áreas 

protegidas nacionais (parques, reservas biológicas etc.) e reservas indígenas. 
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ÁGUAS DE DOMÍNIO FEDERAL 

Rios e lagos (águas superficiais) que banham mais de um estado, que fazem fronteiras com 

outros estados ou países, ou águas acumuladas em açudes decorrentes de obras da União. 

Em Minas Gerais, são águas de domínio federal o rio São Francisco, que passa por oito 

estados brasileiros; o rio Grande, cuja parte do seu curso faz fronteira natural com Minas 

Gerais e São Paulo; o rio Doce, cujas águas nascem em Minas Gerais e deságuam no 

Espírito Santo; o rio Paranaíba, fronteira natural com Minas Gerais e Goiás; o rio Paraíba do 

Sul, que percorre três estados: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.  

 

ÁGUAS RESIDUAIS 

Águas de consumo que contêm resíduos sólidos ou líquidos, rejeitados após diversos usos. 

Pode também tratar-se do conjunto dessas águas, tanto superficiais quanto subterrâneas, 

com resíduos urbanos (domésticos, industriais e águas de chuva). Sinônimo: ÁGUAS 

RESIDUÁRIAS. 

 

ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

Águas que se infiltraram no solo e que penetraram, por gravidade, em camadas profundas 

do subsolo, atingindo a zona de saturação. A zona de saturação é aquela em que os poros e 

interstícios do subsolo estão completamente ocupados pela água. 

 

ÁGUAS SUPERFICIAIS 

Águas que escoam ou acumulam na superfície terrestre, como os rios, riachos, lagos, 

lagoas, veredas, brejos etc.  

 

ANA 

Agência Nacional de Águas. Autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente – MMA, 

criada em 2000. É responsável por regular o uso da água em rios e lagos de domínio da 

União e pela implementação dos instrumentos de gestão da Política Nacional de Recursos 

Hídricos. 

 



 

Rua Assulino Batista de Melo, 257 - Centro - Arcos MG CEP 35588-000 - Telefax (37) 3351-3150 
 ecosystem@ecosystem.ind.br - www.ecosystem.ind.br 

504

 

ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA 

Exame das condições da água para ser consumida. O elemento determinante é a presença 

ou não de coliformes, principalmente os fecais, que não devem existir nas águas potáveis. 

 

ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA 

O exame físico determina as características físicas da água como a cor, turbidez, sabor, 

odor, temperatura, entre outras. As características químicas da água são determinadas pela 

presença de substâncias químicas oriundas dos terrenos por onde ela passou ou que 

recebeu, como o cálcio, o ferro, compostos químicos, metais pesados etc.  

 

APP 

Área de preservação permanente. Área legalmente protegida, coberta ou não de vegetação, 

que possui funções ambientais, como atenuar a erosão, preservar os rios, nascentes e 

lagos, contribuindo para qualidade das águas e sua manutenção. Só pode sofrer 

intervenção com autorização dos órgãos competentes, que, no caso de Minas Gerais, são o 

IEF e o Ibama. São exemplos de APP as margens de rios, ao redor de lagos, topos de 

morros etc.  

 

AQUÍFERO 

Formação geológica que contém água e permite que quantidades significativas dessa água 

se movimentem no seu interior, em condições naturais. Constitui-se em um reservatório de 

água subterrânea, suscetível à extração e utilização.  

 

ÁREA DE DRENAGEM 

Área da bacia hidrográfica compreendida entre os limites de seus divisores topográficos ou 

divisores de água. É expressa geralmente em km² ou em hectares.  
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ÁREA DEGRADADA 

Área onde há ocorrência de degradação ambiental, com alterações negativas de suas 

propriedades físicas, como alteração da estrutura do solo, perda de massa devido à erosão 

e alteração de características químicas, a processos como a salinização, lixiviação, 

deposição ácida e introdução de poluentes.  

 

ÁREAS PROTEGIDAS 

Áreas de terra e/ou águas especialmente destinadas à proteção e manutenção da 

diversidade biológica e de seus recursos naturais e culturais associados, administradas por 

meio de instrumentos legais ou outros meios.  

 

ART 

Anotação de Responsabilidade Técnica. É o documento emitido pelo Conselho Regional de 

Engenharia e Arquitetura (Crea), indispensável a todos os engenheiros, arquitetos, 

agrônomos e demais profissionais vinculados ao Conselho. Significa uma garantia de que 

eventuais obras ou serviços contratados serão executados por empresas ou profissionais 

com habilitação técnica e legal. 

 

ASSOREAMENTO 

Deposição de sedimentos (areia, detritos etc.) originados de processos erosivos, 

transportados pela chuva ou pelo vento para os cursos d’água e fundos de vale. Provoca a 

redução da profundidade e da correnteza dos rios, dificulta a navegação e diminui a massa 

de água superficial.  

 

BACIA HIDROGRÁFICA 

Unidade territorial de planejamento e gerenciamento das águas. Constitui-se no conjunto de 

terras delimitadas pelos divisores de água e drenadas por um rio principal, seus afluentes e 

subafluentes. A bacia hidrográfica evidencia a hierarquização dos rios, a organização natural 

por ordem de menor volume (nascentes e córregos) para os mais caudalosos (rios), 

escoando dos pontos mais altos para os mais baixos.  
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BALANÇO HÍDRICO 

Estimativa detalhada da diferença entre a disponibilidade de água e a demanda pela água 

dentro de um sistema, como uma bacia hidrográfica, um empreendimento etc. 

 

BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 

Bens de domínio da União, dos estados e dos municípios, classificados em bens de uso 

comum do povo (mares, rios, estradas, ruas, praças etc.), bens de uso especial (edifícios e 

terrenos, destinados ao serviço público ou ao estabelecimento da administração pública), e 

bens dominicais (disponíveis ao Estado em sua qualidade de proprietário, podendo ser 

utilizado para qualquer fim, como um prédio público alugado para um particular). 

 

BIOTA   

Conjunto de seres vivos (flora e fauna) de um ecossistema. 

 

BIÓTICO  

Refere-se aos organismos vivos, plantas e animais, de um ecossistema. 

 

BOÇOROCA 

Forma de erosão caracterizada por grande buraco no solo, que aumenta pela ação da chuva 

e das intempéries (sol, vento etc.) e se alarga pelo desbarrancamento das bordas. A 

voçoroca é considerada uma forma de erosão acelerada, que expõe o solo e produz grande 

quantidade de material (areia, lama, pedra etc.) que é carreado pelas enxurradas para os 

corpos hídricos. Sinônimo: VOÇOROCA. 

 

BREJO 

Terreno molhado ou saturado de água, alagável de tempos em tempos, coberto de 

vegetação natural própria, na qual predominam arbustos e gramíneas, com ocorrência de 

algumas espécies arbóreas. 
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CAPTAÇÃO 

Estrutura construída junto a um corpo d’água que permite o desvio, controlado ou não, de 

certo volume, com a finalidade de atender a um ou mais usos da água.  

 

CARREAMENTO 

Transporte de partículas sólidas (areia, lama, solo, partes de rocha etc.) pela água de um 

local para outro. 

 

CBH 

Comitê de Bacia Hidrográfica. Órgão colegiado com atribuições normativas e deliberativas. 

É o foro principal para o debate de problemas, o planejamento e a tomada de decisão sobre 

os usos múltiplos dos recursos hídricos no âmbito da bacia hidrográfica de sua jurisdição. 

São competências legais dos Comitês promover o debate das questões relacionadas a 

recursos hídricos e articular a atuação das entidades intervenientes, bem como arbitrar, em 

primeira instância administrativa, os conflitos relacionados aos recursos hídricos; aprovar o 

Plano de Recursos Hídricos da bacia; acompanhar sua execução e sugerir as providências 

necessárias ao cumprimento de suas metas; propor ao CERH-MG as acumulações, as 

derivações, as captações e os lançamentos de pouca expressão, para efeito de isenção da 

obrigatoriedade de outorga, bem como estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de 

recursos hídricos e critérios de rateio de custo das obras de uso múltiplo, de interesse 

comum ou coletivo.  

 

CICLO BIOLÓGICO  

Conjunto de etapas por que passa um determinado ser vivo, do nascimento à morte, 

biociclo. 

 

CLIMA 

1) conjunto das características meteorológicas que prevalecem em determinada região. 

Determina os estados da atmosfera próprios da região que, em contato com as massas 

continentais ou oceânicas, provocam fenômenos como a aridez, umidade ou precipitações. 
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2) conjunto de condições meteorológicas (temperatura, pressão e ventos, umidade e 

chuvas) características do estado médio da atmosfera em um ponto da superfície terrestre. 

 

COMUNIDADE BIÓTICA 

Conjunto de organismos (vegetais e animais) que vivem em um ecossistema. 

 

CONSERVAÇÃO 

Utilização dos bens fornecidos pela natureza, conseguindo o máximo benefício para o maior 

grupo humano e pelo maior tempo possível. Conservar os recursos naturais, como a água, 

não significa guardar, mas obter o máximo aproveitamento não predatório.  

 

CONTAMINAÇÃO 

Introdução de organismos patogênicos, substâncias tóxicas ou outros elementos não 

presentes normalmente, que tornam a água imprópria para a sua utilidade prevista ou uso 

pretendido. É um tipo particular de poluição.  

 

COPAM-MG 

Conselho Estadual de Política Ambiental. Órgão máximo no Estado de Minas Gerais, 

responsável pela gestão e gerenciamento ambiental. Com suas câmaras especializadas 

(câmara de atividades minerarias, industriais, agrossilvipastoris etc.), exerce papel 

normativo, autorizativo e deliberativo em âmbito estadual. 

 

COPASA 

Companhia de Saneamento de Minas Gerais. Concessionária estadual que responde pelo 

abastecimento de 586 dos 853 municípios mineiros e pela operação de esgotamento 

sanitário de 101 municípios. 

 

 

 

 



 

Rua Assulino Batista de Melo, 257 - Centro - Arcos MG CEP 35588-000 - Telefax (37) 3351-3150 
 ecosystem@ecosystem.ind.br - www.ecosystem.ind.br 

509

CORPO D'ÁGUA 

Denominação genérica para qualquer manancial hídrico; curso d'água, trecho de rio, 

reservatório artificial ou natural, lago, lagoa ou aquífero subterrâneo. Sinônimo: CORPO 

HÍDRICO. 

 

CORPO HÍDRICO 

Sinônimo de CORPO D'ÁGUA. 

 

CURSO D'ÁGUA 

Denominação geral para os fluxos de água em canal natural de drenagem de uma bacia, 

como rio, riacho, ribeirão, córrego etc. 

 

DEFLÚVIO 

Somatória da água que chega aos cursos d'água de uma bacia, após ter escoado superficial 

e subterraneamente. 

 

DEGRADAÇÃO AMBIENTAL 

Alteração adversa da qualidade ambiental, resultante de atividades humanas que direta ou 

indiretamente prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; criem 

condições adversas às atividades sociais e econômicas; afetem desfavoravelmente a biota; 

afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente. 

 

DEMANDA DE ÁGUA 

Quantidade de água necessária para atender aos usos existentes em determinada bacia 

hidrográfica, baseada em elementos de tempo e de quantidade e relacionada com um ponto 

específico da bacia. Considera-se também como demanda de água a requisição ou ordem 

das necessidades totais ou quantidades especificadas de água em uma bacia hidrográfica. 
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DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Termo criado em 1987, definido no Relatório “Nosso Futuro Comum” da Comissão 

Brundtland (Comissão Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento) como 

"desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a 

capacidade das futuras gerações de satisfazer as suas próprias necessidades". 

 

DESMATAMENTO 

Retirada das matas e florestas naturais para o aproveitamento da madeira ou para a 

utilização do solo em atividades diversas, como agricultura ou pecuária. O desmatamento 

nas nascentes dos rios ou riachos provoca o progressivo desaparecimento do manancial; 

nas margens dos rios, riachos, lagos e açudes provoca problemas, como o assoreamento e 

facilita o transporte (carreamento) de materiais de todo tamanho e espécie para o interior 

dos corpos d'água, inclusive os agrotóxicos. O desmatamento só não é ilegal quando feito 

com autorização do órgão competente (IEF ou Ibama).  

 

DESPEJOS DOMÉSTICOS 

Despejos decorrentes do uso de água para fins higiênicos, excluídas as águas pluviais 

(águas de chuva). 

 

DESSEDENTAÇÃO 

Satisfação da sede, seja humana ou animal. 

 

DIQUE 

Estrutura geralmente de concreto, objetivando a elevação do nível de água a montante a 

uma cota pré-determinada, tendo como principal finalidade a garantia de níveis mínimos 

para as estruturas de captação instaladas. Sinônimos: BARRAGEM DE NÍVEL, SOLEIRAS.  
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DISPONIBILIDADE HÍDRICA 

Quantidade de água disponível em um ponto do corpo hídrico definida a partir das 

características hidrológicas do curso d’água e o volume outorgado na bacia correspondente. 

Considera-se disponibilidade a diferença entre o volume outorgável e o volume outorgado. 

 

DIVISOR DE ÁGUA 

Linha que separa as águas de precipitações de chuva, dividindo as águas que escoam para 

bacias vizinhas e as que contribuem para o escoamento superficial da mesma bacia. 

Geralmente, pensa-se em divisores formados por altas montanhas. No entanto, há alguns 

divisores muitas vezes imperceptíveis. Sinônimos: DIVISOR TOPOGRÁFICO; LINHA DE 

CUMEADA. 

 

DRAGAGEM 

Retirada de areia ou lodo do fundo dos rios e portos com utilização de draga. 

 

ECOLOGIA 

Ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si e com o meio ambiente. Um dos 

seus objetivos é a análise dos ecossistemas, a forma como os fatores físicos ou abióticos 

(clima, solo, água) interagem com a parcela viva da natureza ou biótica (flora, fauna e 

microorganismos), criando um sistema estável. 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Processos pelos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 

ambiente, bem de uso comum de todos, essencial à qualidade de vida e à sua 

sustentabilidade. Para uma sustentabilidade eqüitativa, a educação ambiental é um 

processo de aprendizagem permanente, baseado no respeito a todas as formas de vida. 

 

 

 



 

Rua Assulino Batista de Melo, 257 - Centro - Arcos MG CEP 35588-000 - Telefax (37) 3351-3150 
 ecosystem@ecosystem.ind.br - www.ecosystem.ind.br 

512

 

EFLUENTE 

Substância líquida com predominância de água produzida pelas atividades humanas 

(esgotos domésticos, resíduos líquidos e gasosos das indústrias etc.), lançada na rede de 

esgotos ou nas águas receptoras (cursos d'água, lago ou aquífero), com ou sem tratamento 

e com a finalidade de utilizar essas águas receptoras no seu transporte e diluição. 

 

EIA-RIMA 

Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental. O Estudo de Impacto 

Ambiental é composto por estudos técnicos e científicos, constituindo em um procedimento 

administrativo de prevenção e de monitoramento dos danos ambientais que deve oferecer 

alternativa e apontar as razões de confiabilidade da solução a ser adotada. O Relatório de 

Impacto Ambiental é o documento que apresenta os resultados dos estudos e deve 

esclarecer todos os elementos do projeto, de modo compreensível a todos, para que 

possam ser divulgados e apreciados pelos grupos sociais e instituições envolvidas. 

 

EMPREENDIMENTO 

Conjunto de obras, instalações e operações com a finalidade de produzir bens, de 

proporcionar meios e/ou facilidades ao desenvolvimento e ao bem-estar social. Define-se 

também como toda implantação de atividade ou atividade desenvolvida, realizada ou 

efetivada por uma organização, pessoa física ou jurídica, que ofereça bens e/ou serviços, 

com vista, em geral, à obtenção de lucros. 

 

ENCHENTE 

Transbordamento das águas do leito natural de um córrego, rio, lagoa, mar etc., provocado 

pela ocorrência de vazões relativamente grandes de escoamento superficial, ocasionados 

comumente por chuvas intensas e contínuas. Sinônimo: CHEIA.  
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EROSÃO 

Processo de desagregação e transporte das partículas sólidas do solo, subsolo e rocha pela 

ação das águas dos rios (erosão fluvial), das águas de chuva (erosão pluvial), dos ventos 

(erosão eólica), do degelo (erosão glacial) ou das correntes e ondas do mar (erosão 

marinha). A ação humana pode acelerar, direta ou indiretamente, o processo natural de 

erosão, que depende das propriedades do solo, clima, vegetação, topografia e outras 

condições. A cobertura vegetal influencia as taxas de escoamento superficial e erosão mais 

do que qualquer outro fator físico individual.  

 

ESCOAMENTO 

Modo como flui uma corrente de água (sua vazão, sua velocidade etc.). 

 

 

ESGOTO DOMÉSTICO 

Esgoto que provém principalmente de residências, estabelecimentos comerciais, instituições 

ou quaisquer edificações que dispõem de instalações de banheiros, lavanderias e cozinhas. 

Compõe-se essencialmente de água de banho, excretas (fezes humanas e urina), papel 

higiênico, restos de comida, sabão, detergentes e águas de lavagem. 

 

EUTROFIZAÇÃO 

Crescimento excessivo no corpo hídrico de algas e plantas aquáticas planctônicas e fixas, 

tanto microscópicas quanto de tamanhos maiores, provocado pelo recebimento em grande 

quantidade de nutrientes (nitrogênio e fósforo). Esses nutrientes advêm principalmente dos 

efluentes industriais e esgotos. O processo de eutrofização é mais comum em lagos e 

represas, mas pode ocorrer também em rios, embora seja menos freqüente, devido às 

condições ambientais serem mais desfavoráveis ao crescimento de algas e outras plantas, 

como turbidez e velocidades elevadas. Pode ser um processo natural de envelhecimento do 

corpo hídrico através de sedimentos advindos da bacia hidrográfica que aumentam a 

quantidade de nutrientes.  
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FCE 

Formulário de Caracterização do Empreendimento. Primeiro documento que o requerente de 

outorga e/ou licenciamento ambiental deve preencher e encaminhar aos órgãos ambientais. 

 

 

FEAM 

Fundação Estadual de Meio Ambiente de Minas Gerais. Órgão estadual criado em 1987, 

vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 

responsável por executar, no âmbito do Estado, a política de proteção, conservação e 

melhoria da qualidade ambiental no que concerne à prevenção, à correção da poluição ou 

da degradação ambiental provocada pelas atividades industriais, minerárias e de infra-

estrutura, bem como promover e realizar estudos e pesquisas sobre a poluição e qualidade 

do ar, da água e do solo. 

 

FISCALIZAÇÃO 

Acompanhamento efetivo e sistemático do cumprimento da lei, decretos, normas e 

disposições sobre os recursos hídricos e o meio ambiente. 

 

FOB 

Formulário de Orientação Básica. Emitido pelo órgão ambiental, contém as orientações e 

exigências (documentação e estudos técnicos) para prosseguimento do processo de outorga 

e/ou licenciamento. 

 

FOZ 

Local onde o rio deságua, podendo ser em outro rio, lago, lagoa ou no mar. A foz pode ser 

de dois tipos: estuário, onde o rio toma a forma afunilada, ou em delta, onde o rio forma 

várias ilhas ou canais. Sinônimos: BOCA DO RIO; EXUTÓRIO. 
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HIDROGEOLOGIA 

Estudo das formas de interação entre a água e o sistema geológico. É a parte da geologia 

que estuda as rochas, suas formas de ocorrência e sua capacidade de armazenamento de 

água.  

 

HIDROGRAFIA 

Estudo e mapeamento das águas continentais e oceânicas da superfície terrestre, com foco 

na medida e descrição das características físicas, como a profundidade das águas, a 

velocidade e a direção das correntes dos oceanos, mares, lagos, e rios.  

 

HIDROLOGIA 

Estudo das águas da Terra, suas ocorrências, circulação e distribuição, propriedades físicas 

e químicas e reações com o meio ambiente, inclusive suas relações com a vida. 

 

IBAMA 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Órgão federal 

criado em 1989, a partir da fusão de quatro entidades brasileiras que atuavam na área 

ambiental: Secretaria do Meio Ambiente – SEMA. 

 

IEF 

Instituto Estadual de Florestas. Órgão estadual criado em 1962, atualmente vinculado à 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), 

responsável pela preservação e conservação da vegetação do Estado, proteger a 

biodiversidade, regular a pesca e administrar as unidades de conservação (parques, 

reservas biológicas, áreas de preservação ambiental etc.) estaduais. 

 

IGAM 

Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Órgão estadual criado em 1997, vinculado à 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, responsável por 
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preservar a qualidade e a quantidade das águas em Minas Gerais; coordenar, orientar e 

incentivar a criação dos comitês de bacias hidrográficas; fiscalizar os usos de recursos 

hídricos no estado e implantar os instrumentos de gestão definidos na Política Estadual de 

Recursos Hídricos.  

 

IMPACTO AMBIENTAL 

Alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por 

qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, que direta ou 

indiretamente, podem afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da população; as 

atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio 

ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. 

 

IN NATURA 

Condição do esgoto que é lançado nos cursos d’água sem nenhum tratamento. 

 

INFILTRAÇÃO 

Fenômeno de absorção, penetração e movimentação subterrânea de precipitação da água 

no solo e subsolo, sob a ação da gravidade, até a região de saturação de água no solo.  

 

INTERFLÚVIO 

Área elevada (topo de morro, montanha, chapada) que delimita a bacia hidrográfica, a partir 

de onde a água da chuva que cai escoa em diversas direções, seguindo o sentido dos 

cursos d’água. Sinônimo: DIVISOR DE ÁGUA. 

 

INUNDAÇÃO 

Fenômeno em que o volume de água de uma enchente transborda do canal natural do rio. 

Podem ter duas causas: o excesso de chuvas, de tal forma que o canal do rio não suporta a 

vazão da enchente; ou a existência, a jusante da área inundada, de qualquer obstrução que 

impeça a passagem da vazão de enchente, como um bueiro mal dimensionado ou entupido. 
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IRRIGAÇÃO 

Operação agrícola que tem como objetivo suprir artificialmente a necessidade de água da 

planta, envolvendo a implantação de equipamentos e/ou estruturas e/ou execução de obras, 

dependendo do método de irrigação.  

 

JUSANTE 

Em direção à foz. Qualitativo de uma área que fica abaixo de outra. 

 

LAGO 

Denominação genérica para qualquer porção de águas represadas, circundada por terras, 

de ocorrência natural ou resultante da execução de obras, como barragens em curso de 

água ou escavação do terreno. Pequenos lagos são denominados lagoas ou lagunas. 

 

LANÇAMENTO 

Emissão ou despejo de resíduos líquidos ou gasosos em corpos d'água após o uso das 

águas em qualquer atividade ou empreendimento. 

 

LENÇOL FREÁTICO 

Zona do subsolo que limita a zona saturada, onde os poros do solo ou da rocha estão 

totalmente preenchidos por água subterrânea. Acima do lençol freático há a zona de 

aeração, abaixo da superfície do solo, onde os poros estão preenchidos por ar e também 

por um pouco de água, na forma de umidade. A zona de aeração do solo é importante na 

purificação das águas que percolam, atuando como filtro, como zona de oxidação de matéria 

orgânica e de retenção de uma quantidade variada de metais pesados. A profundidade do 

lençol freático depende de vários fatores. Ela tende a acompanhar o relevo e oscila ao longo 

do ano, sendo rebaixado com o escoamento para nascentes ou elevado com a incorporação 

de água infiltrada da chuva. O lençol freático é mais raso (atinge mais rápido a água) nos 

fundos de vale e alimenta os rios perenes, garantindo a presença da água no rio ao longo de 

todo o ano. Sinônimo: NÍVEL FREÁTICO. 
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LÊNTICO 

No estudo dos ambientes aquáticos, são os locais onde as águas estão paradas ou 

represadas, como lagoas naturais ou artificiais, áreas inundadas etc.  

 

LICENÇA DE INSTALAÇÃO – LI 

Documento emitido pelo Sisema, após a análise do projeto executivo, em que se apresenta 

o detalhamento dos dispositivos de proteção ambiental, permitindo, mediante exigências por 

parte do órgão, a montagem, instalação dos equipamentos ou construção de unidades 

produtivas da atividade poluidora ou em potencial.  

 

LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO 

Documento emitido pelo Sisema, depois de atendidas todas as exigências por ocasião da 

emissão da Licença de Instalação, permitindo a entrada em operação de qualquer atividade 

poluidora ou em potencial.  

 

LICENÇA PRÉVIA – LP 

Documento emitido pelo Sisema, visando estabelecer as condições para que o interessado 

possa iniciar e prosseguir, com segurança, a elaboração preliminar de planos e estudos para 

a implantação de atividades que resultem em lançamento de efluentes com carga poluidora 

e outros impactos ambientais, com conhecimento superficial do processo industrial a ser 

adotado. Corresponde à fase em que há um comprometimento mútuo por parte do 

interessado e do Estado, através do Sisema, de que determinado empreendimento será 

viável, se observados certos pré-requisitos específicos e inerentes à proteção ambiental. 

Vencida essa etapa, seguem as LI e LO. 

 

LIXIVIAÇÃO 

Processo de lavagem e de decomposição das rochas e dos solos pelas águas das chuvas, 

carregando os minerais para outras áreas, extraindo, dessa forma, nutrientes e tornando o 

solo mais pobre. A lixiviação também ocorre em vazadouros e aterros de resíduos, 
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dissolvendo e carregando certos poluentes para os corpos d'água superficiais e 

subterrâneos. 

 

LÓTICO 

No estudo dos ambientes aquáticos, são os locais onde as águas estão em movimento, 

como rios, córregos etc.  

 

MACRÓFITAS AQUÁTICAS 

Plantas herbáceas que crescem na água, em solos cobertos de água ou em solos 

saturados. Podem viver livres, enraizadas ou flutuantes. As macrófitas influenciam 

significativamente a vida aquática, fornecendo alimento (frutos, folhas e sementes) e abrigo, 

principalmente para os peixes e mamíferos aquáticos. Estes, em troca, realizam a dispersão 

de sementes, contribuindo para a regeneração da vegetação da várzea. 

 

MANANCIAL 

Local que contenha água, superficial ou subterrânea, que possa ser retirada para atender às 

mais diversas finalidades (abastecimento doméstico, comercial, industrial e outros fins).  

 

MANANCIAL SUBTERRÂNEO 

Local onde a água se encontra totalmente abaixo da superfície terrestre, podendo aflorar à 

superfície (fontes, bicas de água e minadouros) ou ser elevada artificialmente através de 

conjuntos motor-bomba (poços rasos, poços profundos e galerias de infiltração). O 

aproveitamento de águas subterrâneas ocorre normalmente pela qualidade satisfatória, pela 

captação próxima ao ponto ou pela área de utilização; não requer tratamento completo, o 

custo de obtenção é relativamente baixo, entre outros.  

 

MANANCIAL SUPERFICIAL 

Conjunto de córregos, rios, riachos, lagos, represas, açudes, barramentos etc. de 

determinado local que escoa na superfície terrestre.  
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MARGEM DE CORPO HÍDRICO 

Terra que ladeia um rio ou corrente de água. Essa área marginal constitui-se em área de 

preservação permanente. Dessa forma, é necessária autorização específica para 

intervenção nessa região. 

 

MATA CILIAR 

Vegetação que margeia os cursos d'água ou que contorna os lagos, nascentes e açudes, 

situando-se em solos úmidos ou até mesmo encharcados e sujeitos a inundações 

periódicas. Consideradas áreas de preservação permanente, as matas ciliares permitem a 

conservação da flora e fauna típicas e atuam na regularização dos fluxos de água e de 

sedimentos, na manutenção da qualidade da água e, através do sistema de raízes e da 

copa das árvores eplantas, constituem a proteção mais eficiente dos solos que revestem.  

 

MEIO AMBIENTE 

Conjunto dos fatores (condições, leis, influências, interações e elementos físicos, químicos e 

biológicos, naturais e artificiais), que permite abrigar e reger a vida em todas as suas formas 

e é necessário à sobrevivência das espécies. O meio ambiente é formado pelos elementos 

produzidos pela própria natureza (água, solo, vegetação, rios, relevo, clima etc.) e pelos 

elementos produzidos pelo homem (habitações, fábricas, campos cultivados etc.). 

 

MICROBACIA 

Sob o aspecto físico, a microbacia não se diferencia da definição de bacia hidrográfica, 

podendo até ser classificada como uma pequena bacia. Esse conceito surgiu pela 

dificuldade de se planejar a intervenção em bacias hidrográficas, com toda a sua 

complexidade e infinitas variáveis socioeconômicas e ambientais. A microbacia é adotada 

para a realização de programas e estudos, se contrapondo ao gigantismo da bacia.  

 

MONITORAMENTO 

Medição contínua ou periódica das características de um meio. 
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MONTANTE 

Em direção à cabeceira do rio, em direção rio acima. Qualitativo de uma área que fica acima 

de outra. 

 

NASCENTE 

Local onde se inicia o curso de água; onde o rio nasce. Sinônimo: OLHO D’ÁGUA. 

 

NÍVEL FREÁTICO 

Sinônimo de LENÇOL FREÁTICO. 

 

NMP 

Número Mais Provável de coliformes por 100 ml de amostra de água. A densidade de 

coliformes na água bruta é usada como um critério para julgar as necessidades de 

tratamento da água. A determinação da qualidade da água "in natura" e da eficiência do 

tratamento deve ser condicionada aos padrões de potabilidade que fixam os limites de 

tolerância das impurezas. A contaminação bacteriológica é medida em NMP. 

 

OLHO D’ÁGUA 

Sinônimo de NASCENTE. 

 

ÓRGÃO GESTOR 

Instituição que desempenha papel técnico-administrativo, definindo as regras e o 

funcionamento de determinado assunto. Na gestão das águas, é o órgão integrante do 

Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos que tem como competência realizar a 

implementação da Política de Recursos Hídricos. De acordo com a lei, o órgão gestor dos 

recursos hídricos no Estado de Minas Gerais é o Igam. No âmbito federal, o órgão gestor é a 

Agência Nacional de Águas – ANA.  
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OUTORGA 

Um dos instrumentos de gestão de recursos hídricos. É um ato administrativo de autorização 

(licença), mediante o qual o Igam concede ao usuário o direito de uso da água de uma 

determinada fonte hídrica, com finalidade específica, por prazo determinado, nos termos e 

nas condições expressas no respectivo instrumento.  

 

PERCOLAÇÃO 

"Movimento de penetração da água através dos poros e fissuras no solo e subsolo. Este 

movimento geralmente é lento e a água penetrada manterá ao lençol freático sob pressão 

hidrodinâmica, exceto quando o movimento ocorre através de aberturas amplas, tais como 

covas" (Guerra, 1978).  

 

PERENE 

Cursos d'água que contém água durante todo o ano. O nível subterrâneo de água mantém 

uma alimentação contínua e não desce abaixo do nível do leito do rio, mesmo durante as 

secas mais severas, quando a vazão diminui, mas o rio não chega a secar. Sinônimo: 

PERMANENTE. 

 

POLUENTE 

Forma de matéria ou energia, agente químico, biológico ou físico,águas residuais, despejos 

industriais ou outras substâncias prejudiciais ou indesejáveis que, direta ou indiretamente, 

deterioram a qualidade das águas superficiais ou subterrâneas ou causam poluição. 

 

POLUIÇÃO 

Alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente pelo 

lançamento de quaisquer substâncias sólidas, líquidas ou gasosas, que se tornem efetiva ou 

potencialmente nocivas à saúde, à segurança e ao bem-estar da população, 

comprometendo o uso doméstico, agrícola, pastoril, recreativo, industrial ou outros fins 

justificados e úteis, que causem danos ou prejuízos à flora e fauna. 
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PRECIPITAÇÃO 

Processo pelo qual a água condensada na atmosfera atinge gravitacionalmente a superfície 

terrestre. A precipitação ocorre sob as formas de chuva (precipitação pluviométrica), de 

granizo e de neve. 

 

PRESERVAÇÃO 

Ato de tornar intocáveis os recursos naturais e os recursos hídricos, preservando-os para as 

futuras gerações. Não se deve confundir com "proteção" e "conservação", que permitem o 

uso e aproveitamento racional.  

 

PROTEÇÃO 

Ato de proteger, defender, manter o meio ambiente e os recursos hídricos, utilizando-os 

racionalmente.  

 

RECURSOS HÍDRICOS 

Coleção de águas superficiais ou subterrâneas disponíveis e que podem ser obtidas para o 

uso humano. Segundo a ONU, esses recursos não passam de 1% de toda a água do 

planeta.  

 

REGO 

Abertura ou sulco num terreno, natural ou artificial, para conduzir água. 

 

RELATÓRIO DE VISTORIA 

Documento que descreve minuciosamente onde a fiscalização de recursos hídricos foi 

realizada. A conclusão é feita pelo fiscal a partir da constatação ou não de alguma infração. 

O relatório é anexado ao processo administrativo e não é entregue ao fiscalizado. 

 

 

 

 



 

Rua Assulino Batista de Melo, 257 - Centro - Arcos MG CEP 35588-000 - Telefax (37) 3351-3150 
 ecosystem@ecosystem.ind.br - www.ecosystem.ind.br 

524

 

RESÍDUOS GASOSOS 

Substâncias gasosas, constituídas de vapores químicos, petroquímicos, gases poluentes 

etc., em geral, subprodutos de atividade industrial, lançados nos cursos d'água, associados 

com resíduos líquidos.  

 

RESÍDUOS LÍQUIDOS 

Substâncias líquidas, geralmente lançadas nos cursos d'água, provenientes do uso 

doméstico da água, resultando em esgotos constituídos de água de banho, dejetos, sabão, 

detergentes e águas de lavagem, resultantes de atividades industriais, como os efluentes 

químicos residuais, óleos, agrotóxicos etc.  

 

RESÍDUOS SÓLIDOS 

Diferentes materiais, resultantes das atividades humanas, chamados geralmente de "lixo". 

Podem ser orgânicos, quando constituídos principalmente por restos vegetais e animais; e 

inorgânicos, quando constituídos por materiais como os vidros, papéis, plásticos, metais 

etc., os quais podem ser parcialmente reutilizados, reaproveitados ou remanufaturados, 

gerando, entre outros aspectos, proteção à saúde pública e economia de recursos naturais. 

Os resíduos sólidos na sua quase totalidade são transportados para os lixões ou aterros e 

constituem sério problema estético, econômico e principalmente sanitário, sempre havendo 

perigo de poluição dos recursos hídricos subterrâneos e superficiais. 

 

REVITALIZAÇÃO 

Processo no qual se busca fazer com que um rio volte a ter suas características próximas às 

originais do ponto de vista ecológico. Com a revitalização são recuperadas as funções 

ambientais, hidrológicas, sociais e paisagísticas do rio. 
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SANEAMENTO AMBIENTAL 

Parte do saneamento que se encarrega de conservar e melhorar as condições do meio 

ambiente em benefício da saúde. Cuida da proteção do ar, do solo e das águas contra a 

poluição e a contaminação.  

 

SANEAMENTO BÁSICO 

Predominantemente, é o uso dos recursos hídricos para o atendimento das primeiras 

necessidades de higiene e saúde pública para núcleos populacionais, incluindo usos em 

empreendimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços. É parte do 

saneamento o planejamento, projeto, construção, operação e manutenção de sistemas de 

captação, tratamento, adução e distribuição de água, bem como a coleta, afastamento, 

tratamento e disposição final de esgotos. 

 

SECA 

Evento hidrológico crítico em que a quantidade de água disponível diminui 

consideravelmente. É o oposto da cheia.  

 

SEDIMENTAÇÃO 

Deposição pela ação da gravidade de material suspenso (areia, terra, detritos, substâncias 

etc.), levado pela água, água residuária ou outros líquidos. A sedimentação ocorre 

normalmente quando a velocidade do líquido se reduz ao ponto abaixo do qual o líquido 

consegue transportar o material suspenso. Quanto menor a velocidade, maior a 

sedimentação. A sedimentação é o processo que causa o assoreamento dos cursos 

d’águas, que provoca o preenchimento ou elevação do leito de um canal ou rio.  

 

SISEMA 

Sistema Estadual de Meio Ambiente. Formado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente 

e Desenvolvimento Sustentável (Semad), pelos Conselhos Estaduais de Política Ambiental 

(Copam-MG) e de Recursos Hídricos (CERH-MG), e pelos órgãos vinculados: Fundação 

Estadual do Meio Ambiente (Feam), responsável pela qualidade ambiental no Estado, no 
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que corresponde à Agenda Marrom; Instituto Estadual de Florestas (IEF), responsável pela 

Agenda Verde; e Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), que responde pela Agenda 

Azul. A Diretoria de Meio Ambiente e Trânsito da Polícia Militar de Minas Gerais também faz 

parte do Sisema, executando as ações de fiscalização ambiental, que são coordenadas pelo 

Comitê Gestor de Fiscalização Ambiental Integrada (CGFAI).  

 

SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS (SIG) 

Sistema destinado ao tratamento de dados que tenham localização espacial 

(georreferenciados). Esse sistema trabalha dados de diversas fontes, como mapas, imagens 

de satélite, cadastro, entre outros, permitindo recuperar e combinar informações e efetuar os 

mais diversos tipos de análise espacial sobre os dados. Para se referir ao Sistema, utiliza-se 

também a sigla GIS (do inglês Geographic Information System). 

 

SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HÍDRICOS 

Sistema Estadual de Informações sobre Recursos Hídricos. Um dos instrumentos de gestão 

de recursos hídricos. Constitui um sistema de coleta, tratamento, armazenamento, 

recuperação e divulgação de informações sobre recursos hídricos e fatores intervenientes 

em sua gestão. Tem a função de apoiar as ações e atividades de gerenciamento dos 

recursos hídricos.  

 

SOLO 

Material inconsolidado da superfície terrestre originado do intemperismo das rochas. Para os 

geólogos e engenheiros, solo é usado como sinônimo de regolito e compreende tanto o 

material superficial como o subsolo formado por rocha em decomposição. Para os 

agrônomos e geógrafos, mais interessados no solo do ponto de vista de sua capacidade de 

sustentar vida, principalmente vida vegetal, o solo é mais bem definido como o material 

mineral ou orgânico, inconsolidado, que recobre a superfície do planeta e serve como o 

meio natural para o crescimento das plantas terrestres. Entre o solo e o material de onde ele 

é derivado, existem diferenças marcantes do ponto de vista físico, químico, biológico e 

morfológico. 
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SUB-BACIA HIDROGRÁFICA 

Parte de uma bacia hidrográfica de um rio maior, correspondente a um de seus afluentes ou 

tributário. O rio São Francisco apresenta diversas sub-bacias, como a sub-bacia do rio 

Verde Grande, sub- bacia do rio Paracatu, sub-bacia do rio das Velhas etc. 

 

SUPRAMs 

Superintendências Regionais de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. As 

superintendências têm sua área de atuação delimitada trabalhando por regionais, tendo 

como objetivo orientar, executar, planejar e supervisionar as atividades relativas à política 

estadual de meio ambiente e de gerenciamento dos recursos hídricos, formuladas e 

desenvolvidas pela SEMAD. 

 

TALVEGUE 

Linha imaginária que percorre a parte mais funda do leito de um curso d’água ou de um vale. 

O termo significa “caminho do vale”. 

 

TOMADA D'ÁGUA 

Estrutura construída em concreto, alvenaria ou outro material em um corpo hídrico ou 

estrutura hidráulica para a captação ou derivação de água para determinada finalidade, 

como irrigação, dessedentação de animais, barramento etc. 

 

TRIBUTÁRIO 

Curso d'água que deságua ou desemboca em um rio maior ou em 

um lago. Sinônimo: AFLUENTE. 

 

TURBIDEZ 

Medida da penetração da luz na água, que é influenciada pela presença de material fino em 

suspensão e sustâncias coloidais. A turbidez alta é uma barreira à penetração dos raios 
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solares, pois prejudica a biota que realiza fotossíntese e diminui a taxa de oxigênio 

dissolvido na água.  

 

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

Áreas naturais, incluindo seus recursos ambientais e as águas jurisdicionais, legalmente 

instituídas pelo Poder Público, com limites definidos e características relevantes, com 

objetivos de conservação e sob regime especial de administração, sobre as quais se 

aplicam regras legais, com garantias adequadas de proteção. 

 

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Disciplinamento do uso e ocupação do solo de um determinado município, proposto com 

base em um Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal, elaborado de acordo com as 

normas técnicas e dispositivos legais, e que entra em vigor mediante Lei Municipal aprovada 

pela Câmara de Vereadores e sancionada pelo prefeito. Distribuição e características das 

atividades humanas desenvolvidas e de outros usos e ocupações da superfície terrestre, 

divididos em determinado território. 

 

VAZANTE 

Período ou época do ano em que ocorre o nível mais baixo das águas de um rio. 

 

VAZÃO 

Volume de água que passa por uma seção de um rio ou canal durante uma unidade de 

tempo. Usualmente é dado em litros por segundo (l/s), em metros cúbicos por segundo 

(m3/s) ou em metros cúbicos por hora (m3/h). Sinônimo: CAUDAL. 

 

VEREDA 

Ambiente natural úmido, típico do domínio do Cerrado, que se caracteriza comumente pela 

presença do Buriti, palmeira encontrada em meio a agrupamentos de espécies vegetais de 

porte arbóreo e arbustivo. As veredas estão localizadas sobre solos hidromórficos, junto a 
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pequenos cursos d’água, e são cercadas por campo limpo. Por lei, a vereda e o cerrado no 

seu entorno até 50m da borda da área úmida não devem ser desmatados. 

 

VOÇOROCA 

Forma de erosão caracterizada por grande buraco no solo, que aumenta pela ação da chuva 

e das intempéries (sol, vento etc.) e se alarga pelo desbarrancamento das bordas. A 

voçoroca é considerada uma forma de erosão acelerada, que expõe o solo e produz grande 

quantidade de material (areia, lama, pedra etc.) que é carreado pelas enxurradas para os 

corpos hídricos. Sinônimo: BOÇOROCA. 

 

ZONEAMENTO AMBIENTAL 

Integração sistemática e interdisciplinar da análise ambiental no planejamento dos usos do 

solo, com o objetivo de definir a melhor gestão dos recursos ambientais identificados. Como 

instituto jurídico, o conceito se restringe à destinação administrativa da terra, fixada ou 

reconhecida a diversas modalidades de uso humano. 

 

ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO 

Instrumento que orienta o planejamento do território, buscando vincular as características 

socioambientais à implantação de atividades econômicas. O Zoneamento Ecológico-

Econômico – ZEE – deve ser obrigatoriamente seguido na implantação de planos, obras e 

atividades públicas e privadas. Ele estabelece medidas e padrões de proteção ambiental 

destinados a assegurar a qualidade ambiental, dos recursos hídricos e do solo e a 

conservação da biodiversidade, garantindo o desenvolvimento sustentável e a melhoria das 

condições de vida da população. 
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