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Apresentação 
Este documento apresenta o Relatório de Impacto Ambiental RIMA – para os resultados dos estudos ambientais desenvolvidos para a 
atividade de Explotação de Calcário – Mina Bocaina, de responsabilidade da empresa CSN – Companhia Siderúrgica Nacional, no 
município de Arcos (MG). 

Inicialmente, são apresentadas as características do Projeto, que envolvem a sua localização, as estruturas e as atividades necessárias 
para sua implantação e o cronograma de atividades. Em seguida, são mostradas as informações sobre a região, que abrangem: o clima, 
a geologia, os solos, os cursos d’água, o relevo, os animais, as plantas e as comunidades. Em seguida, são descritos os impactos 
ambientais que poderão ocorrer com a realização das atividades do Projeto e, por fim, as ações ambientais propostas para diminuir, 
controlar ou compensar tais impactos. 

        Tenha uma boa leitura! 

 

 



 

Empresa responsável pela elaboração do Relatório de 
Impacto Ambiental (RIMA) 

 
A Companhia Siderúrgica Nacional - CSN, foi fundada em 9 de abril de 1941 e iniciou suas operações em 1 de outubro 
de 1946, tendo sido privatizada em 1993. Com capacidade de produção anual de 4,5 milhões de toneladas de aço por 
ano e cerca de 23 mil empregados, a CSN concentra suas atividades em siderurgia, mineração, infraestrutura, cimentos 
e energia. 

 
A empresa conta com uma usina siderúrgica integrada, a Usina Presidente Vargas (UPV), seis unidades industriais, 
sendo três delas no exterior (Estados Unidos, Alemanha e Portugal), uma distribuidora de aços planos, terminais 
portuários, participações em estradas de ferro e em duas usinas hidrelétricas, e um segmento de mineração focado no 
abastecimento de insumos siderúrgicos, composto por minas de minério de ferro, calcário e dolomito. Em maio de 2009 
a CSN entrou no mercado de cimento. 
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CNPJ 33.042.730/0067-30 

Endereço Estrada MG 170 km 70, s/n°- Zona Rural 

CEP – Município – U.F. CEP: 35.588-000 – Arcos – MG 

Telefone – Fax (37) 3359-7131 

Contato Alexandre Ferreira - Gerente de Meio Ambiente 

E-mail a.ferreira@csn.com.br 

 

mailto:a.ferreira@csn.com.br


 

Para que servem o EIA e o 

RIMA? 
 

O EIA e o RIMA são documentos que apresentam os estudos 

ambientais necessários à obtenção da Licença Prévia (LP), licença 

concedida na fase de planejamento do empreendimento. Após a 

concessão da Licença Prévia (LP) inicia-se a fase para a obtenção 

da Licença de Instalação (LI) e, posteriormente, para a obtenção 

da Licença de Operação (LO).  

 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

O EIA é um documento técnico que tem o objetivo de analisar a 

viabilidade ambiental de um Projeto. Nele encontram-se 

identificados e avaliados de forma imparcial e técnica: 

• O estudo de alternativas técnicas e locacionais do Projeto; 

• O diagnóstico ambiental dos meios físico, biótico e 

socioeconômico e cultural da área de influência do Projeto; 

• A identificação dos impactos ambientais que o Projeto poderá 

causar no ambiente; 

• A definição de medidas para evitar, diminuir, monitorar e/ou 

compensar esses impactos. 

 

 

Relatório de Impacto Ambiental - RIMA 

 

O RIMA é um documento ambiental resumido, elaborado a partir do 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA. Ele é exigido pela Resolução nº 

01, de 23 de janeiro de 1986, do Conselho Nacional de Meio 

Ambiente (CONAMA), e segue o formato estabelecido pela 

Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável (SUPRAM). 

O RIMA deve ser apresentado de forma objetiva e adequada à 

compreensão dos leitores. As informações devem ser traduzidas em 

linguagem acessível, ilustradas por mapas, cartas, quadros, gráficos e 

demais técnicas de comunicação visual, de modo que todos os 

envolvidos/interessados no processo possam entender as vantagens 

e desvantagens do Projeto. 

Saiba mais 
 
 
Licença de Instalação (LI) = para que a LI seja concedida, as medidas previstas 
no EIA devem ser mais detalhadas e transformadas em ações, planos, 
programas e projetos ambientais, compondo um Programa de Controle 
Ambiental (PCA). As obras de implantação do empreendimento somente 
serão iniciadas com a aprovação desse PCA pelo órgão ambiental, neste 
caso a SEMAD – Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável. 
 
Licença de Operação (LO) = licença que autoriza o início do funcionamento 
do empreendimento. É concedida depois de implantado o empreendimento 
e os programas ambientais descritos no PCA. 
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Onde o Projeto está localizado? 
 

 

O local pretendido para explotação de calcário 

através de rebaixamento de cava já em 

operação está situado a aproximadamente 4km 

da cidade de Arcos/MG.  

 

Partindo de Divinópolis, o acesso ao 

empreendimento se dá pela Rodovia MG 050 

até o trevo com a BR 354 nos limites do 

município de Formiga, e, em seguida, pela 

rodovia MG-170 por cerca de 5km, em direção 

à localidade de Boca da Mata até a Portaria da 

CSN/Mineração Bocaina. 

 

A distância dos principais centros urbanos são 

210 km de Belo Horizonte, 570 km do Rio de 

Janeiro e 425 km de São Paulo. A distância até 

os municípios limítrofes dos serviços públicos é: 

35 km de Formiga, 23 km de Pains, 26 km de 

Iguatama, 60 km de Bambuí e 110 km de 

Divinópolis. 
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Saiba  

Clínquer: é um material granular resultante da calcinação de 
uma mistura de calcário, argila e de componentes químicos 
como o silício, o alumínio e o ferro. O clínquer é a matéria prima 
básica de diversos tipos de cimento. 

Conheça o Projeto 
 
 

O empreendimento em questão já possui uma extração a céu aberto de calcário, sendo pretendido o aumento da capacidade de lavra de 

4.400.000 toneladas por ano para 6.000.000 toneladas ano, com o objetivo de atender à crescente demanda do minério para seu próprio 

consumo no processo de industrialização dos seus produtos – fabricação de Clínquer e Cimentos Portland, além do fornecimento de calcário 

para fabricação da liga de aço na Unidade de Siderurgia em Volta Redonda no Estado do Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 
                     Aspecto do Clínquer ao sair do forno.   
 

 
Vista parcial da área de lavra atual.         
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Conheça o Projeto 

 

Infraestrutura 

 
• Energia 

• Combustível (diesel) – desmonte de rocha e transporte até unidade de britagem. 
• Energia elétrica – britagem, correias transportadoras, peneiras de classificação, áreas de apoio (escritório, refeitório, 

oficinas, sistema de captação de água e tratamento de efluentes. 
       Subestação com energia provinda da CEMIG. 
 

• Água 
• CSN utiliza água captada de três pontos de acordo a necessidade de consumo. 
• Tratamento: Espessador (água utilizada no processo beneficiamento), cloração (água potável). 

 
         

 

 

 

 
 
Estação Tratamento Água    Vista para ponto captação superficial (Barramento)    Captação água pluvial (Sump) 
Fonte: EIA (2014), pág. 11    Fonte: EIA (2014), pág. 12       Fonte: EIA (2014), pág. 11  
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Conheça o Projeto 

 

Edificações 

 
Para apoio à frente de lavra atual localizada no polígono do DNPM 003.425/1960, a CSN conta com instalações compostas de vestiários, 

refeitório, almoxarifado, oficina de maquinas, lavador de veículos, portaria escritório central, posto de abastecimento, balança rodoviária, 

laboratório de análises e ambulatório. 

 

 

 

 

 

 
Vista Portaria Mineração Bocaina              Vista Prédio Administrativo                        Vista Instalações Refeitório 
Fonte: EIA (2014), pág. 15               Fonte: EIA (2014), pág. 16        Fonte: EIA (2014), pág. 17 

 
 

 

 
 
 

 Vista Oficina Manutenção             Vista Lavador veículos        Vista Posto Abastecimento 
 Fonte: EIA (2014), pág. 18             Fonte: EIA (2014), pág. 19       Fonte: EIA (2014), pág. 20 
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Conheça o Projeto 
 

Sistemas de Drenagem 
 

 
A água pluvial é escoada por gravidade das cotas superiores até a 

cota mais inferior da mina denominada SUMP, de onde é bombeada 

para caminhões pipa que promovem a umectação das vias de acesso 

e pátios da empresa. 

Como haverá apenas rebaixamento, todas as obras de drenagens 

superficiais deverão permitir o escoamento por gravidade até os 

locais determinados para coleta (SUMP), sendo construídas (se  

 necessárias) estruturas auxiliares de desvio e captação do fluxo. 
                                                                       Pontos de captação de água do SUMP na Mina da Bocaina. 

 

 

 

 

 

 

 
                          

 

                         Ponto de carregamento dos caminhões pipa com água do SUMP. 

 
Saiba mais 

 
SUMP: é um termo em inglês bastante utilizado em atividades de 
mineração que significa depósito ou reservatório. São estes 
depósitos, normalmente localizados na porção mais baixa da lavra, 
que recebem as águas pluviais que incidem sobre o local, sendo 
que estas águas serão reaproveitadas para umidificação de vias 
internas e de acesso ao empreendimento. 
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Conheça o Projeto 
 

Fase de Ampliação e Operação 

 
Produção prevista: 6 Mtpa de minério e aproximadamente 0,5Mtpa de material estéril (argila e calcário fora 

de especificação) para o emprego tanto na produção de britas para a siderurgia como para a fabricação de 

cimento. 

Método de lavra: lavra a céu aberto em bancadas e em flanco com bancos de 07 a 15 metros de altura, 

inclinação de 10° e rampas de 2% nas vias e praças de lavra, em acordo aos critérios de projetos já 

estabelecidos no Plano de Aproveitamento Econômico - PAE aprovado pelo DNPM. 

O processo inicia-se no Planejamento de Lavra, onde são detalhadas as frentes a serem lavradas, 

posteriormente é realizado o planejamento das etapas de perfuração, desmonte com uso de explosivos, 

carregamento e transporte das frentes de lavra até a britagem primária. 

Preparação e Decapeamento das Frentes de Lavra: constitui-se na remoção do capeamento argiloso, 

anteriormente descartado, mas agora aproveitado, quando possível, para produção de cimento, assim como 

o desmonte de blocos de rocha calcário visando à construção de bancos regulares. 

Nesta ampliação da lavra, os depósitos de bota fora decorrentes da lavra seletiva somente para a produção de 

minério visando a siderurgia, serão recuperados e o minério será reaproveitado, quando possível, na produção 

de cimento. Caracterizando, portanto, como impacto positivo a partir da otimização dos recursos minerais. 

Para esta etapa, serão utilizados os equipamentos já disponíveis na empresa tais como: perfuratrizes, 

escavadeiras, pás carregadeiras, caminhões, etc. 

 

 

Vista perfuração c/ perfuratriz pneumática 

 

Vista perfuração c/ perfuratriz hidráulica 

 

Rompedor hidráulico utilizado desmonte 

secundário 
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Conheça o Projeto 
 

Fase de Ampliação e Operação 

 
Para as operações de apoio, a empresa conta com motoniveladoras, caminhões pipa, caminhão comboio (abastecimento e lubrificação) e 

veículos leves. Abaixo segue uma listagem dos equipamentos existentes e a situação futura com a ampliação prevista. 
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Conheça o Projeto 
 

Fase de Ampliação e Operação 

 
Mão de Obra 

 

A mão de obra empregada na operação das atividades de 

lavra e beneficiamento do minério, assim como, das 

operações de apoio fazem parte do contingente de pessoal 

empregado no empreendimento como um todo, inclusive o 

das áreas de embargue ferroviário e da planta de clinquer. 

 

Estocagem do Estéril 

 

Será realizado em pilhas de estéril provisórias, onde serão 

utilizados como insumo nos fornos de clínquer para 

fabricação de cimento.

Setor/Área Situação Atual 
Situação Futura (Ampliação) 

(1) 

Administrativo 09 09 

Almoxarifado 09 09 

Aprendiz 06 06 

Manutenção Automotiva 20 20 

Manutenção Elétrica 18 18 

Embarque/Balança 18 18 

Gerência 05 05 

Jovens Profissionais 04 04 

Laboratório 13 13 

Manutenção Industrial 

(Coordenação) 

01 01 

Manutenção Mecânica 35 35 

Meio Ambiente 03 04 

Operação de Mina 85 101 

Planejamento de Manutenção 11 11 

Recursos Humanos 07 07 

Segurança do Trabalho 04 04 

Segurança Patrimonial 22 22 

Total dos Efetivos 270 286 
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Conheça o Projeto 

 

Fase de Desativação da Lavra 

 
Durante o período de exploração, serão realizadas as operações previstas no Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas pela mineração 

(PRAD), assim como, no Plano Ambiental de Fechamento de Mina - PAFEM, os quais tem por objetivos promover a empresa de um 

instrumento técnico para a execução da recuperação física e biológica das áreas mineradas e estabelecer medidas compensatórias aos 

impactos produzidos pelo empreendimento. 
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Conheça o Projeto 

 

Síntese 

 
O quadro abaixo resume as principais alterações na operação atual com o processo de ampliação pretendido: 
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Estudos Ambientais 
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Como os estudos foram feitos? 

 

 

Foram analisadas as características do Projeto para as 

fases de ampliação e operação. 

Realizou-se o levantamento 

dos dados e informações já 

disponíveis sobre os aspectos 

físicos, bióticos e 

socioeconômicos e culturais 

da região. 

A partir do conhecimento do Projeto e 

da região, foram definidas as áreas de 

influência do Projeto. Em seguida, 

ocorreram visitas técnicas para 

conhecer melhor a área do Projeto e 

seu entorno, visando à caracterização 

dos meios Físico, Biótico e 

Socioeconômico e Cultural. 

Com base nos levantamentos ambientais acima, foi elaborado o 

Diagnóstico Ambiental, uma apresentação das condições atuais da 

região e da área do Projeto. 

A análise das características do Projeto e das condições do ambiente 

local e regional permitiu a Avaliação dos Impactos Ambientais 

causados pelas atividades de Explotação de Calcário da CSN – Mina 

Bocaina 

Com o objetivo de prevenir, minimizar, monitorar (acompanhar 

as condições ambientais) ou compensar os impactos previstos, 

foram elaborados os Programas Ambientais, a serem realizados. 



15 
 

Áreas Estudadas 

A área de influência de um “empreendimento” é definida como o espaço 

suscetível de sofrer alterações como consequência da sua implantação, 

manutenção e operação ao longo de sua vida útil. 

  

d  

ADA – Área Diretamente 

Afetada 

Onde o meio ambiente é diretamente 

alterado pelo Projeto de Ampliação e 

operação da Mina Bocaina 

 

AID – Área de Influência 

Direta 

Áreas de entorno da ADA, onde 

incidem impactos significativos, 

podendo também ocorrer 

impactos menos significativos, 

resultantes do Projeto. 

AII – Área de 

Influência Indireta 

Áreas no entorno da AID, 

onde incidem os impactos 

menos significativos 

decorrentes da ampliação 

e operação do Projeto. 
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Áreas de Influência do Projeto  
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Unidades de conservação: áreas de proteção da natureza criadas pelo governo  

(municipal, estadual ou federal), que são reguladas pela Lei no 9.985, de 2000,  

que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). 

Unidades de Proteção Integral: áreas de proteção integral que não podem ser  

habitadas pelo homem, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos 

naturais para atividades como a pesquisa científica e o turismo ecológico, por 

exemplo. 

 

Unidades de Proteção de Uso Sustentável: procuram compatibilizar o uso sustentável 

dos recursos naturais com a conservação da natureza, por isso admitem a presença de 
moradores nos locais. Nessas unidades, são permitidas atividades que envolvam coleta e 
uso dos recursos naturais, desde que ocorram de forma responsável, não exaurindo os 
recursos ambientais e prejudicando os processos ecológicos. 

 

RPPN – Reserva Particular do Patrimônio Natural: propriedade particular que, 

 pela sua biodiversidade ou aspecto paisagístico, é declarada área de conservação 

 da natureza, por meio do SNUC (Sistema Nacional de Unidades de Conservação). 

 

Unidades de Conservação 

A CSN – Mineração Bocaina não está inserida em nenhuma Unidade de Conservação (UC), mas em seu entorno foram identificadas quatro UCs, 

sendo duas de proteção integral e duas de uso sustentável.       

Nome/Município Área (ha) Distância da ADA 

(m) 

UCs de Proteção Integral 

Estação Ecológica de Corumbá/Arcos 345,41 700 

Parque Municipal Natural Dona 

Ziza/Pains 
10,88 8.000 

UCs de Uso Sustentável 

Reserva Particular do Patrimônio 

Natural Lafarge/Arcos 
85,62 780 

Reserva Particular do Patrimônio 

Natural da CSN/Arcos e Pains 
148,81 

Variável 

(em torno de 200 m) 

Saiba mais 
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Meio Físico 

 

Clima 

O clima da região em estudo pode ser classificado como do tipo Tropical 

Sub- quente Sub-úmido, com 4 a 5 meses de seca no ano. 

Clima é caracterizado pelo predomínio de temperaturas amenas no 

inverno, com menor frequência de temperaturas elevadas no verão. 

 Temperatura média da região em estudo igual a 20,7 ºC 

 Mês mais frio (Junho ou Julho) – varia entre 15 e 18 ºC. Média das 
mínimas diárias entre 10 e 6 ºC. 

 Verão considerando quente com média superior a 22 ºC. 

 Precipitação média anual da ordem de 1460 mm. 

 Estação chuvosa (outubro a março) e estação seca (maio a 
setembro). Meses de abril e outubro período de transição. 

 Média anual de Umidade Relativa do Ar é da ordem de 80,1 %. 
Julho, agosto, setembro e outubro acusam média abaixo da 
anual. 

 Existe um déficit de água na atmosfera da região entre maio a 
outubro. 
 

 

Geologia (rochas) 

De acordo com os dados de campo, as extensas sequências carbonáticas 
que suportam os maciços calcários, na Mineração da Bocaina da CSN 
apresentam as seguintes características composicionais: 
• Abaixo de 740m - calcário calcítico; 
• Intermediário - rejeito (5 m); 
 

 

Contato da rocha pelito-margosa com os granitóides ocorrentes. 

 

Afloramento de rocha pelito-margosa, de coloração amarelada 
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Meio Físico 

Relevo 

A área em questão está inserida entre as unidades geomorfoestruturais do Planalto do Alto Rio Grande e da Depressão do Alto São 

Francisco, nas proximidades da serra da Canastra (Penteado & Ranzani, 1973). 

Na escala microrregional, os limites municipais estão, em grande parte, inseridos na Província Cárstica de Arcos - Pains - Doresópolis - 

Iguatama. Em áreas carsticas a drenagem subterrânea predomina em relação a superficial. 

A geomorfologia da área se destaca pela concentração do relevo cárstico, com escarpas calcárias onde concentram-se feições de torres e 

lápias. 

A área encontra-se na bacia hidrográfica do rio Candongas que drena o município de Arcos, um subafluente do Rio São Francisco. Esse rio 

desenvolve-se sobre domínio de rochas granitóides, carbonáticas e pelito-margosas. 

 

 

 

 

 

 
      Lapiás formadas nos altos dos maciços calcários. 

 

 
Saiba mais 

 
Geomorfologia: estuda as formas do relevo terrestre atuais e 
investiga a sua origem e evolução. 
Escarpas: declive acentuado que aparece em bordas de planalto, em 
forma de despenhadeiros ou penhascos verticalizados. 
 
Lapiás: sulcos superficiais nas rochas calcárias, podendo estar 
recobertas por uma camada de solo. 
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Meio Físico 

Águas Superficiais 

O município de Arcos, local onde se insere o objeto de estudo está localizado na bacia do Rio São Francisco, micro bacia do rio São Miguel. 

Dentro dos limites da área estudada são encontradas as drenagens do Rio Candongas que, por sua vez deságua no Rio São Miguel, que faz 

parte da Bacia do Rio São Francisco. 

Estes juntamente com o Córrego das Almas e o Ribeirão Santo Antônio constituem-se nos cursos d’água mais importantes na região onde 

se encontra o empreendimento. 

 

 

 

 

 

 
Vista para Ribeirão Santo Antonio no entorno do empreendimento.       Vista para Rio Candongas no entorno do empreendimento. 
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Meio Físico 

Águas Subterrâneas 

O sistema aquífero pode ser definido como cárstico- fissural, do tipo livre, constituído na sua parte superior por material alterado do manto 

de decomposição das rochas calcárias e na parte inferior por rochas calcárias fraturadas e dissolvidas. 

Desta forma, o aquífero ocorre basicamente em rochas calcárias pertencentes ao Grupo Bambuí. 

A drenagem subterrânea apresenta um controle estrutural exercido pelo fraturamento regional, onde os maciços se mostram como 

importantes áreas de recarga deste aquífero, visto sua elevada porosidade secundária representada por estas fraturas que se expressam 

em muitos casos como condutos e sumidouros nos maciços, fato este bastante comum, e regionalmente pelo acamamento. 

 
 

Qualidade Ambiental 

Qualidade das águas  
A empresa realiza o monitoramento da qualidade das águas  
superficiais no Rio Candongas, à montante e jusante do empreendimento. 
 
Qualidade do Ar 
Destaca-se realização de umectação das Vias de acesso, o sistema de beneficiamento 
via úmida e o monitoramento da qualidade do ar. 
 
Níveis de Ruído e Vibração 
Monitoramento realizado em atendimento a condicionantes dos processos de licenciamento da Unidade. 
 
 
 
 
 

 
Saiba mais 

Aquífero: formação rochosa capaz de armazenar e transmitir água 
Subterrânea. São rochas porosas e permeáveis, que retêm e 
cedem a 
água através dos poros, fraturas e fendas, abastecendo rios, lagos 

e poços. 

Carste: relevo caracterizado pela dissolução química das rochas, 
que 
leva a uma série de características físicas como cavernas, dolinas, 
rios subterrâneos, sumidouros e ressurgências. 
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Meio Físico 

Espeleologia 

Estudo espeleológico realizado em 2009 pela empresa Sete Soluções e Tecnologia Ambiental Ltda. o qual contemplou trabalhos em 

escritório (levantamentos bibliográficos/elaboração de fichas de campo, compilação dos dados de campo) e levantamento de campo 

incluindo consulta a especialistas, comunidades locais, comunidade espeleológica e instituições de ensino e pesquisa. 

A valoração de relevância das cavidades foi avaliada de acordo com a Chave de Valoração para os 
Graus de Relevância Alto, Médio e Baixo, para os enfoques regional e local. Para a classificação no 
nível máximo foram considerados os atributos e conceitos conforme consta da referida legislação. 
 
Com relação à Geoespeleologia, os estudos de valoração espeleológica realizados nas 73 cavidades 
naturais subterrâneas analisadas na área da Mineração da Bocaina (CSN) apresentam os seguintes 
resultados: 
• 09 cavidades com máximo valor espeleológico; 
• 20 cavidades com alto valor espeleológico; 
• 15 cavidades com médio valor espeleológico; e                                                                                               Coralóides na Gruta da CSN. 
• 29 cavidades com baixo valor espeleológico. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meandro da Posse Grande: entrada.  Toca do Índio: região de entrada. 

 
Saiba mais 

 
Cavidade: Segundo a definição adotada pela União 

Internacional de Espeleologia (UIS), caverna (do 

latim cavus, buraco), toca, lapa ou gruta é toda 

cavidade natural formada na rocha com um 

tamanho suficiente para a entrada de seres 

humanos.    
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Meio Biótico 
 

Vegetação 
 
A caracterização da flora existente na área de influência direta - AID do empreendimento foi 
realizada através da análise e avaliação da cobertura vegetal através do levantamento das 
formações ocorrentes, das espécies mais frequentes existentes na área do empreendimento, 
documentação fotográfica e coleta de material botânico, que foi herborizado para posterior 
identificação. 
 
A propriedade da CSN apresenta um mosaico entre Floresta Estacional Decidual, 
reflorestamento com espécies exóticas (Leucena) e pequenas áreas com Floresta Estacional 
Semidecidual. 
 
                                
Floresta Estacional Decidual (Mata Seca).     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mata Cárstica no entorno da área de estudo.     Pastagem com árvores isoladas no entorno. 
 
 

 
Saiba mais 

 
Floresta Estacional Decidual: floresta que apresenta dois 
estágios marcantes ao longo das duas principais estações do 
ano – chuva e seca. Durante a estação chuvosa, a cobertura 
florestal apresenta-se de forma exuberante e rica em folhas, 
enquanto na estação seca ocorre uma perda maior que 50% de 
toda a cobertura de folhas da floresta, o que não impede que 
nesse tipo de floresta ocorram grandes árvores. 
 
Floresta Estacional Semidecidual: tipo de vegetação de Mata 
Atlântica onde predominam espécies de porte arbóreo que 
perdem parte de suas folhas nas estações secas. 
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Meio Biótico 
 

Anfíbios e Répteis 
 
Os anfíbios (sapos, rãs e pererecas) e os répteis (lagartos, serpentes, jacarés e tartarugas) são extremamente sensíveis a modificações no 

ambiente, como: altas variações climáticas e presença de substâncias tóxicas e poluentes, tanto do ar quanto da água. Por isso são animais 

considerados indicadores de qualidade ambiental. 

Os indivíduos foram identificados através de diagnóstico de campo e censo noturno, sendo que nenhuma espécie está em alguma categoria 

de ameaça, seja em âmbito global, nacional ou regional. Também não foram identificadas ocorrência de espécies endêmicas. 

 
 
A – Leptodactylus ocellatus. 
B – Hypsiboas albopuctatus. 

 
 
 
 
 

    
     A – Dois espécimes de Tropidurus torquatus.                                                 
     B – Tupinambis merianae.                            
 
A – Rhinella crucifer.                          
B – Jovem de Rhinella granulosa. 
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Meio Biótico 
 

Aves 
 
A caracterização deste grupo abrangeu aves terrestres e com hábitos associados aos ambientes aquáticos (higrófilas), assim o levantamento 

se estendeu para áreas próximas ao empreendimento as quais apresentam diferentes ambientes, como campos cerrados, matas ciliares, 

açudes e áreas alagadiças (brejosas). As metodologias utilizadas foram observação direta, vestigial, auditiva, entrevista com moradores 

próximos e dados de estudos da área de influência e região. 

Foram encontradas 105 (cento e cinco) espécies das quais 87 foram registradas durante os trabalhos de campo e o restante incluídas a 

partir de dados secundários, consideradas potencialmente presentes na área de influência. 

 
 
 
 
 
 

      Caracará (Caracara plancus)                  Mimus saturninus 
 
 

 
 
 

 
 

 Frango d’ água (Gallinula galeata)  Garibaldi (Chrysomus ruficapillus) 

 
Saiba mais 

 
Espécies endêmicas: espécies que têm área de distribuição 
restrita a uma região geográfica limitada e bem definida. 
 
Bioindicadores ou indicadores biológicos: são seres vivos que 
ajudam a identificar diversas modificações que ocorrem no 
ambiente (antes que elas se agravem), podendo ser utilizados na 
avaliação da qualidade ambiental de uma determinada área. 
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Meio Biótico 
 

Mamíferos 
 
Os mamíferos são animais essenciais para a manutenção do equilíbrio dinâmico dos ecossistemas, presentes em vários momentos e níveis 

das cadeias alimentares, além de contribuírem significativamente para a manutenção e reposição de formações vegetais. 

Na área de estudo os mamíferos foram identificados através de evidências indiretas (fezes, pegadas, carcaças, odores e pêlos), evidências 

diretas através de encontros ocasionais durante deslocamentos dos pesquisadores, com o uso de armadilhas fotográficas amarradas em 

troncos de árvores e por entrevistas com funcionários e moradores próximos ao empreendimento. 

Foram encontradas 27 (vinte e sete) espécies, sendo que 12 (doze) se enquadram em alguma categoria de ameaça. 

 

 
     Procyon cancrivorus    Leopardus pardalis    Conepatus semistriatus        Didelphis albiventris  
           (Mão pelada)                   (Jaguatirica)           (jaratataca)     (gambá-de-orelha-branca) 
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Meio Socioeconômico e Cultural 
 

Contexto Regional 
 
Para a determinação dos aspectos socioeconômicos pertinentes, foram 

executadas consultas a diversas fontes, destacando-se o IBGE, a Prefeitura 

Municipal de Arcos – MG e estudos realizados próximos a AI do 

Empreendimento. 

O Município de Arcos localiza-se na região centro oeste de MG. O PIB da 

região ocupa sexta posição no estado e representa 4,6% da riqueza 

produzida (FJP/MG, 2002). Sua estrutura produtiva, considerando-se o 

PIB, dispõe-se da seguinte forma: os serviços (mineração, siderurgia, 

vestuário, etc) compreendem 51,5% da riqueza total da região, a indústria 

35,2% e a agropecuária 13,3% (FJP/MG, 2002). 

A região onde se encontra a Unidade da CSN corresponde a maior 

concentração de indústrias do setor minerário do município. O minério  

lavrado é destinado a finalidades diversas, como fundentes para indústria 

siderúrgica, caso da CSN, e como matéria-prima nas indústrias de cimento 

e fertilizantes. 
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Meio Socioeconômico e Cultural 

Município de Arcos  

População 36.597 habitantes em 2010, sendo 92,8% urbana e 7,2% rural. Cultura e Lazer 
- O município de Arcos possui biblioteca, museu, teatro, centro 
cultural, cinema, clubes e associações recreativas, ginásio 
poliesportivo e estádio. 

Saúde 

Dois hospitais gerais: o Hospital Municipal São José (30 leitos, sendo 10 conveniados ao 
Sistema Único de Saúde – SUS), público, e a Santa Casa, filantrópica (56 leitos, dos quais 39 
conveniados ao SUS); 
-Há mais 12 centros ou unidades básicas de Saúde da Família. 

Energia 

Elétrica 

- O serviço de distribuição de energia elétrica para o município de 
Arcos é prestado pela Companhia Energética de Minas Gerais - 
CEMIG. 
- O município de Arcos contava, em 2010, segundo o Censo 
Demográfico do IBGE, com 11.560 domicílios, dos quais 99,9% 
possuíam energia elétrica. 

Educação 

- 21 estabelecimentos de ensino fundamental, sete de ensino médio e 18 de educação 
infantil/pré-escolar; 
- 654 matrículas no ensino profissional (nível técnico), das quais 83% em instituições privadas 
(2014); 
- Possui duas unidades de ensino superior presencial, com destaque para a PUC Minas (13 
cursos de graduação). 

Gestão 

Pública 

- O Poder Executivo local é exercido pela Prefeitura 
Municipal de Arcos. Já o poder Legislativo é representado pela 
Câmara Municipal, composta por treze vereadores. 
- Destacam-se ainda os Conselhos Municipais de Saúde, de 
Educação, Tutelar e dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

Saneamento 

91,76% dos domicílios dispõem de água através de rede geral de distribuição da COPASA. 
Poços ou nascentes na propriedade é a segunda forma de abastecimento de água mais 
utilizada. Há Estação de Tratamento de Água; 
- A rede coletora de esgoto sanitário sob responsabilidade da Prefeitura Municipal e atendia, 
em 2010, a 90,68% dos domicílios. Há Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) inadequada 
para atender a atual demanda, mas está aprovado um financiamento para a construção de 
outra ETE que irá substituí-la; 
- A Prefeitura Municipal é responsável pela coleta de lixo; os resíduos são encaminhados para 
um aterro sanitário em Sabará. A coleta do lixo hospitalar é realizada por empresa 
especializada. 

Dimensão 

Ambiental 

- O município possui um Departamento de Meio 
Ambiente subordinado à Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Públicos. 
- A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura foi criada 
pela Lei Municipal nº 2.591/14 e está em vias de implantação. 
- O Conselho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente, instituído em 2003, passa por processo de 
reestruturação em 2014. 

Assistência 

Social e IDH 
IDH (ano 2010) de 0,749, classificado com de alto nível de desenvolvimento humano. 
Componentes do IDH: Renda – 0,717; Longevidade: 0,874; Educação: 0,671. 

Transporte e 

Comunicação  

O município de Arcos é acessado pelos modais 
rodoviário e ferroviário. As principais rodovias que o 
servem são a BR-354 e as rodovias estaduais MG-439 e MG-050. 
- Arcos possui alguns veículos de comunicação, com 
destaque para portais de internet com cobertura local, além de 
jornal impresso e rádios FM. 

Economia  
Em 2011, Arcos foi responsável pela geração de 10,8% 
do PIB da microrregião de Formiga e 1,5% do PIB da 
Região de Planejamento Centro-Oeste de Minas. 

Serviços 

Bancários 

- Em Arcos existe agência dos seguintes bancos 
comerciais: Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, e Caixa 
Econômica Federal. 
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Meio Socioeconômico e Cultural 

 

 

Hospital Municipal de Arcos.    Lagoa do Ginásio Poliesportivo de Arcos.   Centro comercial de Arcos. 

 
 

 
Igreja Matriz N. Sra. do Carmo.   Praça da Matriz N. Sra. do Carmo.  Casa da Cultura de Arcos. 
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Impactos e Ações Ambientais 
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Impactos e Ações Ambientais 
 
Conheça os impactos e as ações ambientais adotadas para o Projeto de Rebaixamento 
da Cava da CSN Arcos 
Apresentação dos impactos reais (já existentes) e aqueles que podem ocorrer com avanço da lavra e também no futuro. 

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 da área frente ao avanço da lavra, as características do diagnóstico e informações técnicas. 

Os impactos ambientais referentes a cada meio foram avaliados e valorados em função dos critérios explicitados na tabela a seguir: 

   Classificação, Tipificação e Qualificação dos Impactos Ambientais 
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Impactos e Ações Ambientais 
 
Impactos ao Meio Físico 
 
 

MATRIZ DE IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTOS – MEIO FÍSICO. 
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Impactos e Ações Ambientais 
 
Impactos ao Meio Biótico  
 

MATRIZ DE IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTOS – MEIO BIÓTICO. 
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Impactos e Ações Ambientais 
 
Impactos ao Meio Socioeconômico  
 

MATRIZ DE IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTOS – MEIO SOCIOECONÔMICO. 
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RESUMO DO TIPO E MAGNITUDE DOS IMPACTOS 
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Programas Ambientais 
 
 

Programa de Gerenciamento Ambiental: Visa gestão integrada de todas as ações de controle 

ambiental. 

 

Programa de Comunicação Social: Objetivo de promover a valorização, manutenção da cultura e 

desenvolvimento local. 

 

Programa de Educação Ambiental: Visa a construção participativa de iniciativas que tragam 

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. 

 

Programa de Gestão de Resíduos Sólidos: Objetiva a realização de Coleta Seletiva, o reuso de 

materiais e insumos, a comercialização de subprodutos e resíduos passíveis de reciclagem, ou a 

destinação final ambientalmente adequada.       

          

Programa de Controle da Supressão de Vegetação: Objetivo de controlar e orientar o processo de 

supressão de vegetação e fornecer diretrizes para a exploração das áreas de empréstimo, bem como 

para deposição de materiais em bota-fora. 

 

Programa de Controle dos Efluentes Líquidos e qualidade das águas: 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. 

 

Programa de Controle de efluentes atmosféricos: Objetiva a avaliação das concentrações de Partículas Totais em Suspensão.   

                                       

                   

 

Monitoramento da qualidade do ar. 

 

Rio Candonga. 
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Programas Ambientais 

 
 
Programa de Controle de Ruídos Ambientais 
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. 
 

Programa de Controle de 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. 

 
Programa de Monitoramento da Fauna 
Objetiva a verificação da ocorrência de espécies animais como indicadores dos efeitos da ação 
humana, possibilitando a verificação da situação das populações presentes na área e suas 
variações ao longo do tempo. 
                     
Programa de Atropelamento da Fauna 
Objetivo propor medidas que garantam a integridade da fauna. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                       

 
 

  

Monitoramento de ruído ambiental. 

Recipientes para coleta Seletiva 
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Conclusão 
Como se trata de ampliação de lavra já existente, toda a infraestrutura administrativa e operacional já implantada 

incorporará as instalações desta expansão, necessitando praticamente de adequação do contingente de mão de 

obra, contribuindo assim, para o aumento na demanda 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. 
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ANEXOS 
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ANEXO I – Anotação de Responsabilidade Técnica 
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ANEXO II – Cadastro Técnico Federal 
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