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28.4. Anfíbios e Répteis (Herpetofauna)

Em relação aos anfíbios e répteis, o Brasil abriga a maior diversidade de espécies do planeta, sendo
atualmente conhecidas mais de mil espécies. A área do estudo encontra-se em zona prioritária para
conservação da fauna segundo o zoneamento Ecológico Econômico de Minas Gerais.
Na área de estudo foram encontradas 23 espécies da herpetofauna, sendo 14 espécies de anfíbios e 9
espécies de répteis
As espécies encontradas podem ser consideradas comuns para a área de estudo, no entanto, especialmente
o grupo dos anfíbios pode ser utilizado como excelentes indicadores ambientais. Já em relação aos répteis
a lagartixa (Notomabuya cf. frenata) trata-se de uma espécie que apresenta maior sensibilidade a
alterações ambientais e a cobra de duas cabeças (Amphisbaena alba) é um animal de difícil registro,
devido a seu hábito de vida abaixo do solo.

Algumas das espécies de anfíbios e répteis registradas.

Rhinella schneideri (Werner, 1894) Hypsiboas albopunctatus (Spix, 1824)

Hypsiboas lundii (Burmeister, 1856) Leptodactylus fuscus (Schneider, 1799)

Philodryas olfersii (Liechtenstein, 1823) 

Salvator merianae Duméril & Bibron, 1839

Bothrops moojeni (Hoge, 1966) 
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28.5. Peixes (Ictiofauna)

No Brasil atualmente são conhecidas mais de 5000 mil espécies de peixes, na bacia hidrográfica do Rio São 
Francisco, na qual se encontra a área de estudo, são reconhecidas atualmente 208 espécies nativas e pelo 
menos 16 espécies exóticas. 
Durante os estudos na região foram identificadas 41 espécies de peixes, dentre elas uma espécie considerada 
ameaçada no estado de Minas Gerais. A espécie Rhamdiopsis microcephala conhecida popularmente como 
bagrinho está na categoria vulnerável em Minas Gerais. Também foram encontradas 7 espécies endêmicas, 
ou seja que só estão presente na bacia do rio São Francisco, porém, nenhuma delas é considerada rara ou está 
listada como ameaçada de extinção.

Algumas das espécies de peixes capturadas em campo.

Hypoptopomatinae sp.

Characidium sp.

Hemigrammus marginatus

Bunocephalus sp.

Rineloricaria sp.

Poecilia reticulata

Serrapinnus piaba

Leporinus reinhardti

Eigenmannia microstoma

Astyanax lacustres

DIAGNÓSTICOS DO
MEIO SOCIOECONÔMICO
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29.1. História dos Municípios de Arcos e Pains

 A principal imagem criada para o sertão oeste de Minas Gerais no século XVIII foi, via de regra, a de uma 
área rebelde que precisava ser controlada e domesticada, “civilizada” como se dizia na época. Era a região do 
desconhecido, do descontrole e, portanto, de perigos para os “civilizados”  

O sertão era uma região habitada e controlada por diferentes grupos: indígenas, escravos fugidos e mestiços, 
quase sempre associados aos vadios. A presença de vadios, ou dos que as autoridades identificavam como 
tal, complicava ainda mais esse cenário. Tidos como salteadores dos caminhos ou simplesmente como não 
trabalhadores e, portanto, não pagadores de impostos, a coroa enxergava que estes elementos ajudavam a 
desestabilizar a vida nos caminhos mineiros, já bastante complicados em função dos escravos fugidos e dos 
índios nada amigáveis. 

As entradas que avançavam rumo aos sertões de Minas Gerais durante o século XVIII foram movidas por um 
triplo interesse: a terra, que era concedida como sesmaria, a busca pelas pedras raras e ouro e a escravização 
dos índios, como mão-de-obra para as lavras minerais ou agrícolas e, sobretudo, como escravos domésticos.  

A região de Arcos e Pains era uma típica região do sertão oeste de Minas Gerais, e as iniciativas para civilizar 
a região transcorriam ao longo do século XVIII. O mestre de campo Inácio Corrêa Pamplona, beneficiário da 
maior parte das sesmarias foi o responsável pela civilização do sertão oeste de Minas Gerais, por volta de 1767. 
Dos desdobramentos da ocupação das sesmarias, e a partir da venda de parte das terras para novos colonos, 
vieram a surgir, anos mais tarde, os municípios de Arcos e Pains. 

Da expedição de Pamplona de 1769 resultou o “Mapa da conquista do mestre de campo, regente, chefe da legião 
Inácio Correia Pamplona”, anterior a 1784, de autoria de Manoel Ribeiro Guimarães, reproduzido na página ao 
lado a partir do trabalho de (SILVA FILHO, AMORIM FILHO, & CASTRO, 2011). Nota-se, no mapa, a inserção da 
região de Arcos e Pains.

29. Histórico dos Municípios de Arcos e Pains O	que	vemos	nas	figuras: Mapas da conquista do mestre de campo, regente, chefe da legião Inácio Correia Pamplona



107 108
SIGNUS VITAE RIMA | AMPLIAÇÃO DA MINA DA BOCAINA - CSN ARCOS | SIGNUS VITAE

29.1.1. O Município de Arcos 

Segundo o IBGE Cidades (IBGE CIDADES, 2020), Arcos possui essa denominação em virtude de uma caravana 
de bandeirantes, que, ao atravessar o local, desprenderam-se arcos de uma barrica de animais. Os arcos foram 
deixados ao acaso nas margens de um córrego que logo passou a denominar a localidade onde a caravana teria 
acampado – o córrego dos Arcos. 

O município de Arcos recebeu esta denominação ainda como distrito, na Lei Provincial n° 980, de 04/07/1859 
e pela Lei Estadual n° 2, de 14/09/1891, estando à época subordinado ao município de Formiga. Somente em 
17/12/1938 Arcos foi elevado à categoria de município, sob a Lei Estadual nº 148. Em 31/12/1948 foi desmembrado 
do município de Arcos o distrito de Porto Real, dando origem ao município de Iguatama; e em 30/12/1962 foi 
desmembrado o distrito de Japaraíba, também elevado à categoria de município. Desde então não houveram 
mais mudanças nos limites territoriais de Arcos. 

 

29.1.2. O Município de Pains 

Pains recebeu esta denominação em virtude da fazenda da família Paim Pamplona. Do hábito de se referir à 
localidade como “fazenda dos Paim”, originou-se o nome do município.  

Em 1830, na vizinhança dos Paim Pamplona, o Capitão Manoel Gonçalves de Melo, com sua família, também 
adquiriu uma fazenda, a da Cachoeira. Tempos depois o Capitão doou um terreno no centro da mata de 
Pains para construção de uma igreja em honra a Nossa Senhora do Carmo. Esta doação juntou-se a outra, 
anteriormente feita por Manuel Antonio de Araújo (na fazenda dos Araujos, nasceu Ana Jacinta de São José, a 
famosa Dona Bêja) perfazendo quatro alqueires para a base de um povoado, ao redor da referida igreja. Em 
1884 a igreja de Nossa Senhora do Carmo, hoje igreja do Rosário, ficou pronta. 

Com relação à história de sua formação administrativa, o distrito foi criado com a denominação de Nossa 
Senhora do Carmo de Pains pela Lei Provincial nº 3221 de 11/10/1884 e Lei Estadual nº 2, de 14/09/1891, estando 
subordinado ao município de Formiga, assim permanecendo até o recenseamento geral de 1/09/1920. 

Pela Lei Estadual nº 843 de 07/09/1923, o distrito de Nossa Senhora do Carmo tomou o nome de Pains, sendo 
emancipada dos municípios de Formiga e atual Piumhí por meio do Decreto-Lei Estadual nº 1058, de 12/12/1943, 
quando foi elevada à categoria de vila. 

Pela Lei n° 336 de 27/12/1948, a localidade de Vila Costina foi elevada a distrito pertencente a Pains e o distrito 
de Pimenta, que era pertencente a Pains, foi emancipado e elevado à categoria de município. Assim, permanece 
esta divisão territorial do município de Pains até os dias de hoje. 

30.1. Processos Migratórios

Tanto Arcos como Pains e a Microrregião de Formiga apresentam baixa migração de longas distâncias. 
Ambos os municípios mostram uma média maior de moradores vindos do Sudeste brasileiro, com maior 
representatividade para os estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

30.2.	Evolução	da	População	(Demografia)

Os municípios de Arcos e Pains se enquadram na categoria de cidades pequenas, possuindo menos de 100 mil 
habitantes. De acordo com o IBGE, Arcos possui aproximadamente 30 mil habitantes e Pains possui menos de 
10 mil habitantes.
Os dados populacionais mostram um aumento da população de Arcos e estabilidade no tamanho da população 
de Pains.

Tabela 4 – População Total das últimas quatro décadas - Municípios de Arcos e Pains, Microrregião de 
Formiga e Estado de Minas Gerais

A composição da população por faixas etárias tem passado por transformações nas últimas décadas. Em ambos 
os municípios ocorre queda na população jovem (menor de 15 anos) e o crescimento da população entre 15 e 
64 anos. 
Na segunda metade do Século XX houve uma queda da quantidade de crianças na composição da população e 
aumento da população idosa, ocasionado pelo aumento da expectativa de vida. 

30. Dinâmica Populacional

População total das últimas quatro decadas 1980 1991 2000 2010

Arcos 22.036 27.418 32.687 36.597

Pains 8.123 8.065 7.798 8.014

Microrregião de Formiga - 134.127 144.977 152.171

Estado de Minas Gerais 13.651.852 15.731.961 17.866.402 19.597.330
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Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, adaptado a partir de PNUD, Ipea e FJP.

Fonte: IBGE Cidades, Censos demográficos 1980, 1991, 2000, 2010 e Consulta SIDRA. 

Município de Arcos. Composição da população por grupos etários Município de Pains. Composição da população por grupos etários
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Município de Arcos. Evolução da Estrutura Etária anos de 1991, 2000 e 2010.

Município de Pains. Evolução da Estrutura Etária, anos de 1991, 2000 e 2010.

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, adaptado a partir de PNUD, Ipea e FJP. 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, adaptado a partir de PNUD, Ipea e FJP.

Fonte: IBGE Cidades. 

30.3.	Distribuição	da	População	e	Densidade	Demográfica

Nos municípios de Arcos e Pains a população rural sofre redução desde 1980, acompanhando a redução média 
do estado de Minas Gerais.

Evolução da distribuição da população rural e urbana dos municípios de Arcos, 
Pains e o Estado de Minas Gerais, no período de 1980 a 2010.

1991

1991

2000

2000

2010

2010

31.1.	Estrutura	Econômica

A geração de riqueza é medida pelo PIB – Produto Interno Bruto. Os PIBs de Arcos e Pains têm sofrido importantes 
transformações nos últimos 10 anos, como mostram os gráficos abaixo. A indústria e o setor de serviços vêm 
crescendo fortemente e impulsionando o crescimento do PIB e sustentado o crescimento do PIB per capita dos 
municípios, principalmente de Arcos.
Embora a agricultura também tenha mostrado evolução, seu efeito é muito pequeno, dada a pequena 
participação no PIB local.

Muito embora o PIB da cidade de Arcos seja bem maior que o de Pains, em termos de PIB per capita (ou seja, 
para cada pessoa da cidade) o PIB de Pains é superior ao de Arcos.

31. Dinâmica Produtiva (Economia)

Evolução do PIB  de Arcos e Pains entre os anos de 2010 e 2018, em milhares de Reais.

Evolução do PIB,  em R$ per capita, de Arcos, Pains, microrregião de Formiga 
e Estado de Minas Gerais entre os anos de 2010 e 2018.

Fonte: IBGE Cidades

Fonte: IBGE Cidades
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31.2. Finanças Públicas

Neste item são apresentados os dados de receitas e despesas dos municípios de Arcos e Pains. 
Como mostra o gráfico a seguir, as receitas de Arcos saltaram de R$28,4 milhões em 2005 para quase R$107 
milhões em 2017, enquanto em Pains houve um aumento de R$7,7 milhões para R$34,9 milhões. As despesas 
também cresceram na mesma proporção, com os dados indicando haver superávit anual em ambas as cidades 
desde 2013.

O perfil de receitas e despesas mostra que a maior parte das receitas advém dos repasses do Estado (p.ex. pelo 
ICMS) e da União (Fundo de Participação nos Municípios e repasses dos tributos federais).
Quanto às despesas, mais de 50% refere-se a pessoal e encargos, e outros 35 a 40% correspondem a outras 
despesas correntes.

Evolução das receitas e despesas de Arcos e Pains no período de 2005 a 2017.

Perfil de receita e despesas dos municípios de Arcos e Pains entre os anos de 2013 e 2017.

Fonte: IBGE Cidades

Fonte: IBGE Cidades

31.3. Participação dos Setores na Economia

O PIB é composto por diferentes setores da Economia: agropecuária, indústria, serviços e administração pública. 
Os gráficos a seguir mostram como evoluiu o PIB dos setores nas cidades de Arcos e Pains.
Em Arcos, o setor de serviços possui o maior PIB, ultrapassando a indústria a partir de 2016, quando o setor 
industrial sofreu forte queda. Já em Pains, o setor industrial ainda registra maior PIB, ainda que tal valor 
represente cerca de 1/3 do PIB industrial de Arcos.

31.4.	Perfil	de	Renda

A renda per capita mostra a divisão entre o somatório das rendas brutas mensais dos indivíduos residentes em 
domicílios permanentes e o número total de indivíduos residentes município. Os gráficos a seguir mostram a 
renda per capita média dos municípios de Arcos e Pains nos anos de 1991, 2000 e 2010 e qual foi a variação total 
nessas décadas. Nota-se que a renda per capita cresceu mais de 100% em ambos os municípios nesse período 
de 20 anos.

Conforme se vê, a renda per capita média de ambos os municípios mais que dobrou no período entre 1991 e 
2010 em ambos os municípios, um possível reflexo do crescimento da economia local.

Evolução do PIB setorial nos municípios de Arcos e Pains, período 2010-2018.

Renda per capita em Arcos e Pains – série histórica dos anos 1991, 2000 e 2010.

Fonte: IBGE Cidades

Fonte: SEBRAE-MG, adaptado dos censos IBGE.
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31.5. Distribuição da Renda

Uma forma de demonstração do perfil de distribuição da renda de um município é feita pelo Índice de Gini. 
O índice de Gini situa-se entre 0 e 1. Ele seria igual a 0 numa condição de equilíbrio perfeito, onde toda a 
população tem a mesma renda; o contrário – um cenário onde uma só pessoa concentra toda a renda do local 
resultaria num índice de Gini de 1. Assim, quanto menor o índice de Gini, mais equilibrado é a distribuição 
da renda. A seguir apresenta-se o perfil de distribuição de renda em Arcos e Pains, conforme dados do ano de 
2010, do IBGE.

Arcos Pains

31.6. Renda Mínima

Em relação às ferramentas que contribuem para um equilíbrio na distribuição de renda e combate à pobreza, é 
importante citar do Programa Bolsa Família por ser o principal programa de transferência de renda do governo 
federal. 
Na tabela a seguir é possível observar o volume de beneficiários que recebem o bolsa família, o valor total 
recebido pelos municípios nos exercícios de 2014 e 2018, bem como o percentual de beneficiários em relação 
ao total da população.

Volume	de	beneficiários,	benefício	e	percentual	em	relação	ao	total	da	população	que	recebe	Bolsa	Família.	
Fonte: Portal da Transparência da União.

Bolsa Família
Arcos Pains

2014 2018 2014 2018

Beneficiário 1.134 1.131 407 346

Valor Pago R$ 1.796.970,00 R$ 1.253.868,00 R$ 773.230,00 R$ 480.220,00

Percentual em relação ao 
total da população 3,10% 3,09% 5,08% 4,32%

Conhecer quais são as formas de uso e ocupação do solo dos municípios contribui para o entendimento da 
distribuição de diversas atividades nos espaços que formam os territórios dos municípios de Arcos e Pains.
Os tipos de uso do solo estão relacionados com os processos históricos de desenvolvimento e ocupação dos 
espaços e locais dos municípios, bem como com as características e vocações que a região possui, onde os 
afloramentos do calcário exercem um papel fundamental.
O gráfico a seguir mostra a distribuição, em hectares (ha), dos usos do solo nos territórios dos municípios de 
Arcos e Pains, excluindo-se a sede urbana.

Na área rural dos municípios de Arcos e Pains predomina a atividade agropecuária que ocupa, respectivamente, 
21.904 hectares em Arcos e 22.205 hectares em Pains. Desta área, aproximadamente ¾ são de pastagens e o 
outro ¼ de lavouras. As áreas de matas ou florestas somam somente 12,2% da área total. As demais formações 
ocupam áreas muito pequenas nos territórios de Arcos e Pains.

32. Uso e Ocupação do Solo

Uso e ocupação do solo em áreas rurais nos municípios de Arcos e Pains (ano de 2010) 

Fonte: IBGE Cidades.
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Os dados da Série “Identidade de Municípios Mineiros, do Sebrae Minas Gerais” mostram que Arcos tem um 
ano a mais de estudo esperado para seus habitantes em relação a Pains. Pains tem um maior percentual de 
população sem instrução ou com fundamental incompleto: são 64,43% da população adulta, ante 50,92% em 
Arcos.
A taxa de rendimento escolar é similar em ambos os municípios, e a taxa de distorção idade-série é maior nos 
anos finais do ensino fundamental em Pains que em Arcos (11,4% em Pains e 7,7% em Arcos), com o quadro se 
invertendo no ensino médio (12,7% em Pains ante 15,1% em Arcos).

33. Educação

Índices Educacionais da população de Arcos e Pains.

Fonte: SEBRAE-MG

A tabela abaixo a quantidade de pessoas com mais de 10 anos de idade, separados pela zona de domicilio, de 
acordo com a sua condição de alfabetização, em 2010, em Arcos e Pains, de acordo com os dados do último 
censo do IBGE.
Os números mostram a impressionante fatia da população não alfabetizada tanto em Arcos quanto Pains e na 
microrregião de Formiga: são quase 50% da população com mais de 10 anos. Isso se reflete na dificuldade dessa 
população menos instruída de aproveitar as oportunidades de novos postos de trabalho que serão ofertadas a 
partir do empreendimento.

Por outro lado, é evidente a melhoria das taxas de alfabetização para todas as faixas etárias registrada nos 
últimos censos do IBGE, em ambos os municípios. 
Pains apresenta um significativo decréscimo da proporção de analfabetos maior e mais amplo do que o 
município de Arcos. Na faixa etária da etapa de alfabetização, Pains já mostra um panorama superior ao de 
Arcos; a taxa de alfabetização é superior também na faixa etária dos adolescentes e atinge 100% dos pré-
adultos alfabetizados.

Condição de alfabetização da população com idade acima de 10 anos em Arcos e Pains, de acordo com a zona de domicílio.

Condição de alfabetização da população com idade acima de 10 anos em Arcos e Pains, de acordo com a zona de domicílio.

Fonte: IBGE

Fonte: IBGE

Situação do 
Domicílio

Pains Arcos Microregião de Formiga

Alfabetizadas Não 
Alfabetizadas

Sem 
Declaração Alfabetizadas Não 

Alfabetizadas
Sem 

Declaração Alfabetizadas Não 
Alfabetizadas

Sem 
Declaração

Urbana Nr. Hab. 5.776 5.398 378 29.855 28.563 1.292 115.789 109.097 6.692

Rural Nr. Hab. 1.234 1.138 96 2.330 2.149 181 18.357 16.186 2.171

Total Nr. Hab. 7.010 6.536 474 32.185 30.712 1.473 134.146 125.283 8.863

% no município 50,0% 46,6% 3,4% 51,2% 48,8% 2,3% 50,0% 46,7% 3,3%

Urbana % 82,4% 82,6% 79,7% 92,8% 93,0% 87,7% 86,3% 87,1% 75,5%

Rural % 17,6% 17,4% 20,3% 7,2% 7,0% 12,3% 13,7% 12,9% 24,5%

Faixa Etaria
Pains Arcos

1991 2000 2010 1991 2000 2010

5 a 9 anos 50,3 70,8 88,61 56,83 72,19 84,14

10 a 14 anos 96 99,2 99,69 97,15 98,89 99,28

15 a 19 anos 97,1 97,7 100 97,35 98,88 99,15

20 a 49 anos 89,6 94,5 97,26 92,33 96,64 98,26

50 ou mais anos 63,7 72,2 82,75 64,34 75,77 87,06

Total 82 88,4 93,17 85,12 91,2 94,72
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Os dados do CNES mostram que os municípios de Arcos e Pains apresentam uma carência tanto de equipamentos 
quanto de profissionais de saúde.

34. Saúde

Fonte: CNES. Situação da base de dados nacional em 10/04/2010. 

Quantidade	de	profissionais	da	saúde	nos	municípios	de	Arcos,	para	o	ano	de	2010.
Quantidade de 

profissionais	da	saúde	
nos municípios de Arcos e 
Pains, para o ano de 2010

Arcos

Total Atende ao 
SUS

Não Atende 
ao SUS

Prof./mil 
hab.

Prof. SUS/
Mil hab.

Categoria em Dez/2009

Médicos 98 92 6 2,7 2,5

Anestesista 4 4 - 0,1 0,1

Cirurgião Geral 3 3 - 0.1 0,1

Clínico Geral 35 35 - 1 1

Gineco/Obestetra 10 9 1 0,3 0,2

Médico de Família 9 9 - 0,2 0,2

Pediatra 10 10 - 0,3 0,3

Psiquiatra 4 3 1 0,1 0,1

Radiologista 3 2 1 0,1 0,1

Cirurgião dentista 28 22 6 0,8 0,6

Enfermeiro 16 16 - 0,4 0,4

Fisioterapeuta 8 2 6 0,2 0,1

Fonoaudiólogo 1 1 - 0 0

Nutricionista 3 3 - 0,1 0,1

Farmacêutico 10 5 5 0,3 0,1

Assistente Social 3 3 - 0,1 0,1

Psicológico 7 7 - 0,2 0,2

Auxiliar de Enfermagem 26 25 1 0,7 0,7

Técnico de Enfermagem 41 41 - 1,1 1,1

Fonte: CNES. Situação da base de dados nacional em 10/04/2010. 

Quantidade	de	profissionais	da	saúde	nos	municípios	de	Pains,	para	o	ano	de	2010.
Quantidade de 

profissionais	da	saúde	
nos municípios de Arcos e 
Pains, para o ano de 2010

Pains

Total Atende ao 
SUS

Não Atende 
ao SUS

Prof./mil 
hab.

Prof. SUS/
Mil hab.

Categoria em Dez/2009

Médicos 23 23 - 2,7 2,7

Anestesista 2 2 - 0,2 0,2

Cirurgião Geral 2 2 - 0,2 0,2

Clínico Geral 8 8 - 0,9 0,9

Gineco/Obestetra 4 4 - 0,5 0,5

Médico de Família 3 3 - 0,4 0,4

Pediatra 4 4 - 0,5 0,5

Psiquiatra - - - - -

Radiologista - - - - -

Cirurgião dentista 2 2 - 0,2 0,2

Enfermeiro 6 6 - 0,7 0,7

Fisioterapeuta 2 2 - 0,2 0,2

Fonoaudiólogo 1 1 - 0,1 0,1

Nutricionista - - - - -

Farmacêutico 3 3 - 0,4 0,4

Assistente Social - - - - -

Psicológico 1 1 - 0,1 0,1

Auxiliar de Enfermagem 16 16 - 1,9 1,9

Técnico de Enfermagem 3 3 - 0,4 0,4
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Fonte: CNES. Situação da base de dados nacional em 10/04/2010. 

Número de equipamentos disponíveis de aparelhagem hospitalar, disponíveis para 
uso e ao SUS, nos municípios de Arcos em abril de 2010.

Tipo de Equipamento
Arcos

Existentes Em Uso Disponível ao SUS
Equipamentos de diagnóstico por 
imagem 10 10

Equipamentos de infraestrutura 3 3 2

Equipamentos por métodos 
ópticos - - -

Equipamentos por métodos 
gráficos 3 2 2

Equipamentos de manutenção da 
vida 24 22 9

Equipamentos de Odontologia 21 19 11

Mamógrafo 3 3 2

Raio X 5 5 4

Tomógrafo Computadorizado - - -

Ressonância Magnética - - -

Ultrassom 2 2 1

Equipo Odontológico Completo 13 13 10

Outros Equipamentos 8 7 6

Fonte: CNES. Situação da base de dados nacional em 10/04/2010. 

Número de equipamentos disponíveis de aparelhagem hospitalar, disponíveis para 
uso e ao SUS, nos municípios de Pains em abril de 2010.

Tipo de Equipamento
Pains

Existentes Em Uso Disponível ao SUS
Equipamentos de diagnóstico por 
imagem 2 2 2

Equipamentos de infraestrutura 1 1 -

Equipamentos por métodos 
ópticos - - -

Equipamentos por métodos 
gráficos 4 4 2

Equipamentos de manutenção da 
vida 7 7 6

Equipamentos de Odontologia 1 1 1

Mamógrafo - - -

Raio X 2 2 2

Tomógrafo Computadorizado - - -

Ressonância Magnética - - -

Ultrassom - - -

Equipo Odontológico Completo 1 1 1

Outros Equipamentos 3 3 3

35.1. Abastecimento de Água

Arcos e Pains possuem mais de 97% dos domicílios situados nas zonas urbanas servidos de rede de água 
pública. Pains apresenta, na zona urbana, uma parcela um pouco menor de domicílios abastecidos pela rede 
geral comparado a Arcos; no entanto, Pains tem uma fração muito superior deste tipo de abastecimento na 
zona rural, como mostram os dados da tabela a seguir.

35. Saneamento

Fonte: IBGE Cidades e SIDRA, Censos Demográficos de 2010. 

Quantidade e % de domicílios nas zonas rural e urbana de Arcos e Pains atendidos 
pela rede de abastecimento de água.

Domicílios em zona urbana quanto ao 
abastecimento de água

Arcos Pains
2010 % 2010 %

Rede Geral 10.584 98,98% 2.104 97,27%

Poço ou nascente na propriedade 52 0,49% 365 0,86%

Poço ou nascente fora da propriedade 47 0,44% 204 0,48%

Carro-pipa/água da chuva 07 0,07% 22 0,05%

Rio, açude, lago ou igarapé 26 3,00% 42 8,90%

Poço ou nascente na aldeia - 0,00% 06 0,28%

Poço ou nascente fora da aldeia - 0,00% - 0,00%

Outra 03 0,03% 01 0,05%

Total 10.693 100,00% 2.163 100,00%

Domicílios em zona rural quanto ao 
abastecimento de água

Arcos Pains
2010 % 2010 %

Rede Geral 24 2,77% 152 32,20%

Poço ou nascente na propriedade 558 64,36% 210 44,49%

Poço ou nascente fora da propriedade 236 27,22% 48 10,17%

Carro-pipa/água da chuva 15 1,73% 16 3,39%

Rio, açude, lago ou igarapé 26 3,00% 42 8,90%

Poço ou nascente na aldeia - 0,00% - 0,00%

Poço ou nascente fora da aldeia - 0,00% - 0,00%

Outra 9 0,92% 4 0,85%

Total 867 100,00% 472 100,00%
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Fonte: ANA – Agência Nacional das Águas, relatório anual de 2015. SNIS – Sistema Nacional

Cenário do abastecimento de água dos municípios de Arcos e Pains, em 2015.
Cenário do abastecimento de 

água 2015 Arcos Pains

Prestador de Serviços COPASA SAAE - Minas Gerais

Sub-bacia Hidrográfica Afluentes mineiros do Alto São 
Francisco

Afluentes mineiros do Alto São 
Francisco

Demanda Urbana (Cenário 2015) 103 L/s 16 L/s

Situação do Abastecimento (2015) Abastecimento Satisfatório Abastecimento Satisfatório

Ivestimento total em água (2025) 0 milhões 0 milhões

Mananciais Córrego das Almas, Córrego Vargem 
dos Britos 1 Poço Pains - Rio - São Miguel - MG

Participação no abastecimento do 
município 100% 100%

Volume de água tratada em ETAs (2014) 3.299,66 (1.000 m3/ano) -

Volume de água tratada por simples 
desinfecção (2014) - 1.050 (1.000 m3/ano)

Situação Satisfatória Satisfatória

O levantamento de dados realizado indica que a captação da água para abastecimento do município de Arcos 
é realizada no Córrego das Almas e no Córrego Vargem dos Britos  e bombeadas para a Estação de Tratamento 
de Água (ETA) de Arcos, localizada na área urbana do município.
Em Pains, o abastecimento de água é misto, feito pela retirada de água do Rio São Miguel e de um poço de 
captação. Antes de ser distribuída, a água passa por um sistema de filtração.
A situação do abastecimento de água de ambos os municípios é satisfatória tanto em qualidade da água quanto 
na frequência de manutenção e intermitência de abastecimento. 
Conforme levantamento da ANA - Agência Nacional das Águas - o panorama de abastecimento de água em 
Arcos e Pains é satisfatório tanto para o volume disponível quanto em relação à frequência de distribuição e 
qualidade da água, como mostra a tabela a seguir.

35.2. Esgoto

O número de domicílios sem banheiro exclusivo é insignificante tanto na área urbana quanto na zona rural, 
sendo os indicadores melhores que os do Estado de Minas Gerais e a Microrregião de Formiga.

E o percentual de domicílios nos municípios de Arcos e Pains providos de redes de esgoto é superior à taxa da 
mesma modalidade, na Microrregião de Formiga e no Estado de Minas Gerais.

Quantidade de domicílios de acordo com a situação sanitária em Arcos, Pains, Microrregião de 
Formiga e Estado de Minas Gerais, em 2010.

Arcos Pains Microrregião de 
Formiga

Estado de Minas 
Gerais

2010 % 2010 % 2010 % 2010 %

Zona U
rbana

Tinham banheiro de uso 
exclusivo 10.678 99,80% 2.159 99,80% 42.290 99,70% 5.123.164 98,76%

Tinham ou 
compartilham Sanitário 9 0,08% 4 0,18% 65 0,15% 52.162 1,01%

Não tinham nem 
banheiro nem Sanitário 6 0,06% - - 34 0,08% 11.908 0,23%

Total 10.693 100% 2.163 100% 42.389 100% 5.187.234 100%

Zona R
ural

Tinham banheiro  de 
uso exclusivo 855 98,60% 463 98,00% 6.690 97,30% 739.148 87,89%

Tinham ou 
compartilham Sanitário 7 0,80% 7 1,48% 87 1,27% 38.021 4,52%

Não tinham nem 
banheiro nem Sanitário 5 0,57% 2 0,42% 98 1,43% 63.820 7,59%

Total 867 100% 472 100% 6.875 100% 840.989 100%

Quantidade de domicílios quanto á situação de esgotamento sanitário em Arcos, Pains, 
Microrregião de Formiga e Estado de Minas Gerais, em 2010.

Situação de 
domicílios quanto ao 

esgotamento sanitário 
(2010)

Arcos Pains Microrregião de 
Formiga

Estado de Minas 
Gerais

2010 % 2010 % 2010 % 2010 %

Rede geral de esgoto ou 
pluvial 10.483 90,70% 2.111 80,10% 39.682 80,50% 4.543.436 75,37%

Fossa séptica 555 4,80% 179 6,79% 2.246 4,58% 195.260 3,24%

Fossa rudimentar 468 4,05% 258 9,79% 5.895 11,90% 830.492 13,78%

Vala 10 0,09% 11 0,42% 140 0,28% 66.027 1,10%

Rio, lago ou mar 26 0,22% 66 2,50% 1.006 2,04% 276.391 4,58%

Outro tipo 7 0,06% 8 0,30% 155 0,31% 40.889 0,68%

Não tinham 11 0,10% 2 0,08% 132 0,27% 75.728 1,26%

Total 11.560 100% 2.635 100% 49.264 100% 6.028.223 100%

Fonte: IBGE Cidades e SIDRA, Censos Demográficos de 2010. 

Fonte: IBGE Cidades e SIDRA, Censos Demográficos de 2010. 

De acordo com os dados de 2018 no SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre saneamento), 91% do esgoto 
coletado em Arcos é tratado, enquanto esse mesmo índice em Pains é de “zero” em Pains.
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35.3. Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos e Reciclagem

A abrangência do serviço de coleta de lixo em Arcos é ampla, visto que 94,99% dos domicílios possuem acesso 
ao serviço de coleta de lixo (caçambas e serviço de limpeza). Em Pains, a situação é um pouco menos favorável: 
90,26% dos domicílios possuem acesso à coleta.

As duas cidades possuem um sistema de coleta seletiva, porém é ainda bastante tímida: os volumes coletados 
pela coleta seletiva corresponde a algo em torno de 5% de todo o lixo coletado.

Fonte: IBGE Cidades e SIDRA, Censos Demográficos de 2010. 

Quantidade de domicílios quanto ao destino do lixo, para os municípios de Arcos e Pains, a 
Microrregião de Formiga e o Estado de Minas Gerais, no ano de 2010.

Quantidade de 
domicílios quanto ao 

destino do lixo

Arcos Pains Microrregião de 
Formiga

Estado de Minas 
Gerais

2010 % 2010 % 2010 % 2010 %

Coleta 10.981 94,90% 2.378 90,20% 43.843 89,00% 5.282.287 87,63%

Coletado por serviço de 
limpeza 10.937 94,60% 2.352 89,20% 42.895 87,00% 5.039.259 83,59%

Coletado em caçamba de 
serviço de limpeza 44 0,38% 26 0,99% 948 1,92% 243.028 4,03%

Queimado (na propriedade) 467 4,04% 226 8,58% 4.734 9,61% 632.670 10,50%

Enterrado (na propriedade) 25 0,22% 13 0,49% 270 0,55% 21.473 0,36%

Jogado em terreno baldio ou 
logradouro 11 0,10% 11 0,42% 209 0,42% 60.377 1,00%

Jogado em rio, lago ou mar 1 0,01% - - 9 0,02% 2.804 0,05%

Outro destino 75 0,65% 7 0,27% 199 0,40% 28.612 0,47%

Total 11.560 100% 2.635 100% 49.264 100% 6.028.223 100%

Quantidade de domicílios pela quantidade de residentes, para os municípios de Arcos e Pains, 
a Microrregião de Formiga e o Estado de Minas Gerais, para o ano de 2010.

Quantidade de 
residentes

Arcos Pains Microrregião de 
Formiga

Estado de Minas 
Gerais

2010 % 2010 % 2010 % 2010 %

1 morador 1.246 10,80% 416 15,80% 6.516 13,20% 783.585 13,00%

2 moradores 2.661 23,00% 610 23,10% 11.826 24,00% 1.349.629 22,39%

3 moradores 3.176 27,50% 695 26,30% 13.138 26,60% 1.494.292 24,79%

4 moradores 2.892 25,00% 546 20,70% 10.993 22,30% 1.309.215 21,72%

5 moradores ou mais 1.577 13,60% 368 13,90% 6.791 13,80% 1.091.502 18,11%

Total 11.560 100% 2.635 100% 49.264 100% 6.028.223 100%

Os municípios de Arcos e Pains, a Microrregião de Formiga e o Estado de Minas Gerais, apresentam um padrão 
semelhante de ocupação das habitações: a maioria dos domicílios possui 3 ou 4 residentes.

36. Habitação

O município de Arcos iniciou, ainda que de forma incipiente, seu processo de verticalização, que marca o 
processo de urbanização brasileiro desde a segunda metade do Século XX. Pains, por sua vez, permanece uma 
cidade tipicamente interiorana, com baixa presença de prédios.

Fonte: IBGE Cidades e SIDRA, Censos Demográficos de 2010. 

Quantidade de domicílios por tipo de habitação, para os municípios de Arcos e Pains, a 
Microrregião de Formiga e o Estado de Minas Gerais, para o ano de 2010

Tipo de habitação
Arcos Pains Microrregião de 

Formiga
Estado de Minas 

Gerais
2010 % 2010 % 2010 % 2010 %

Casa 10.955 94,70% 2.545 96,60% 46.865 95,10% 5.358.704 88,89%

Casa de vila ou em 
condomínio 8 0,07% 1 0,04% 98 0,20% 51.837 0,86%

Apartamento 593 5,13% 89 3,38% 2.279 4,63% 588.530 9,76%

Habitação em casa de 
cômodos, cortiço ou cabeça 
de porco

4 0,03% - - 22 0,04% 28.988 0,48%

Oca ou maloca - - - - - - 164 0,00%

Total 11.560 100% 2.635 100% 49.264 100% 6.028.223 100%

Fonte: IBGE Cidades e SIDRA, Censos Demográficos de 2010. 
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Fonte: SEBRAE-MG.

37.1. IDH-M (Índice de Desenvolvimento Humano)

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de Arcos é 0,749 e de Pains é 0,728 (ano de referência 
2010), o que situa esses municípios na faixa de desenvolvimento humano “Alto”. 
Arcos ocupa a 562ª posição e Pains a 1083ª posição entre os 5.565 municípios brasileiros segundo o IDH-M. 
Neste ranking, o maior IDH-M é 0,862 (São Caetano do Sul, em São Paulo) e o menor é 0,418 (Melgaço, no Pará). 

Evolução do IDH-M em Arcos

De 1991 a 2010, o IDH-M de Arcos passou de 0,478, em 1991, para 0,749 em 2010, o que representa uma taxa de 
crescimento de 56,69%. A dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos em Arcos foi Educação, com 
crescimento de 0,414, seguida por Longevidade e por Renda.

37. Qualidade de Vida

Dados do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) no município de Arcos.

Fonte: SEBRAE-MG

Evolução do IDH-M em Pains

De 1991 a 2010, o IDHM de Pains passou de 0,464, em 1991, para 0,728, em 2010, o que representa uma taxa de 
crescimento de 56,9%. A dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos em Pains foi Educação, com 
crescimento de 0,386, seguida por Longevidade e por Renda.

Dados do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) no município de Pains.
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Fonte: Fundação João Pinheiro.

Fonte: Fundação João Pinheiro.

Indicadores do IMRS do município de Arcos, período 2000-2018.

Indicadores do IMRS do município de Pains, período 2000-2018.

37.2. Índice Mineiro de Responsabilidade Social - IMRS

O Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS) foi criado pela Lei Estadual n° 15.011/2004 que definiu que 
ele deveria ser calculado pela Fundação João Pinheiro (FJP) para todos os municípios do estado, a cada dois 
anos.
Cabe esclarecer que o IMRS é uma média ponderada do índice de cada dimensão; o IMRS 2018 contempla as 
seguintes dimensões: (1) Saúde, (2) Educação, (3) Segurança Pública, (4) Vulnerabilidade, (5) Saneamento e 
Meio Ambiente, (6) Cultura e Esporte.
Já o índice de cada dimensão é obtido pela média ponderada dos índices dos indicadores selecionados de cada 
tema. Chega-se assim ao IMRS, que é uma média ponderada dos índices de cada dimensão. A média trienal dos 
indicadores selecionados de cada dimensão é transformada em índices que variam entre 0 e 1.
Os dados dos indicadores do IMRS para os municípios de Arcos e Pains são apresentados a seguir.

Município de 
Arcos

Anos

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

IMRS 0.621 0,625 0,655 0,665 0,669 0,655 0,644 0,616 0,736 0,763

Saúde 0,542 0.558 0.675 0,724 0,782 0,696 0,779 0,816 0,806 0,753

Educação 0,647 0,649 0,645 0,647 0,657 0,616 0.599 0,54 0,686 0,701

Segurança 
Pública 0,664 0,668 0,633 0,617 0,551 0,854 0,761 0,711 0,743 0,706

Vulnerabilidade - - - - 0,586 0,472 0,583 0,706 0,784 0,738

Saneamento e 
meio ambiente 0,316 0,364 0,5 0,44 0,637 0,5 0,464 0,448 0,642 0,912

Cultura e Esporte 0,804 0,808 0,815 0,838 0,738 0,891 0,692 0,715 0,749 0,79

Município de 
Pains

Anos

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

IMRS 0,59 0,6 0,627 0,591 0,64 0,647 0,665 0,618 0,683 0,67

Saúde 0,519 0,582 0,732 0,536 0,734 0,808 0,883 0,791 0,781 0,73

Educação 0,61 0,604 0,619 0,627 0,617 0,527 0,526 0,474 0,598 0,614

Segurança 
Pública 0,773 0,733 0,724 0,748 0,692 0,823 0,697 0,73 0,68 0,696

Vulnerabilidade - - - - 0,548 0,59 0,545 0,614 0,756 0,674

Saneamento e 
meio ambiente 0,389 0,353 0,345 0,386 0,434 0,477 0,448 0,394 0,655 0,622

Cultura e Esporte 0,6 0,6 0,6 0,436 0,535 0,524 0,688 0,543 0,623 0,68

37.3.1. Esporte, Lazer, e Cultura

A dimensão “Esporte” está inserida no IMRS 2018 no índice “IMRS – Cultura e Esporte”, com peso de 15%. 
Esse índice é construído a partir de seis indicadores, dos quais apenas um diz respeito efetivamente ao tema 
“esporte”. Os indicadores que compõem o “IMRS – Cultura e Esporte” são os seguintes:
 • Existência de biblioteca;
 • Pluralidade de equipamentos culturais exceto biblioteca;
 • Existência de banda de música;
 • Pluralidade de grupos artísticos;
 • Gestão e preservação do patrimônio cultural;
 • Percentual de alunos em escolas com quadra de esporte.

Os indicadores do IMRS relacionados ao tema “esporte” para Arcos e Pains são apresentados a seguir.

Indicadores de esporte do município de Arcos, série histórica 2000-2018.

Município de Arcos
Anos

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Existência de pelo 
menos uma instalação 
de esporte

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Quantidade de 
instalações esportivas 
municipais

- - - - - 13 13 13 13

Execução de ações, 
projetos ou programas 
esportivos pela 
prefeitura

- - - - - Sim Sim Sim Sim

Pontuação pela 
participação em progr. 
governamentais de 
esporte

46,25 70 152 210 0 123 176,5 265,63 261,63

Percentual de alunos 
em escolas com quadra 
de esporte

48,94% 61,92% 64,70% 62,36% 59,57% 60,83% 58,74% 56,75% 56,00%

Conselho Municipal de 
Esportes e Lazer Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim

Gasto per capta com 
esporte e lazer R$ 49,69 R$ 32,91 R$ 47,92 R$ 36,71 R$ 36,17 R$ 29,95 R$ 46,74 R$ 13,94 R$ 60,20

Esforço orçamentário 
em esporte e lazer 3,71% 2,07% 3,08% 2,04% 1,76% 1,39% 1,90% 1,81% 2,47%

Fonte: Fundação João Pinheiro.
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Indicadores de esporte do município de Arcos, série histórica 2000-2018.

Município de Pains
Anos

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Existência de pelo 
menos uma instalação 
de esporte

Não Não Não Não Não Sim Sim Sim Sim

Quantidade de 
instalações esportivas 
municipais

- - - - - 6 6 6 6

Execução de ações, 
projetos ou programas 
esportivos pela 
prefeitura

- - - - - Sim Sim Sim Sim

Pontuação pela 
participação em progr. 
governamentais de 
esporte

0 0 0 35 64,5 0 0 21 0

Percentual de alunos 
em escolas com quadra 
de esporte

45,36% 48,83% 46,56% 45,93% 44,37% 44,60% 44,37% 45,15% 43,54%

Conselho Municipal de 
Esportes e Lazer Não Não Não Sim Sim Não Não Sim Não

Gasto per capta com 
esporte e lazer R$ 56,92 R$ 63,25 R$ 100,58 R$ 65,89 R$ 76,26 R$ 60,41 R$ 52,16 R$ 76,07 R$ 77,96

Esforço orçamentário 
em esporte e lazer 3,00% 2,79% 4,03% 2,48% 2,49% 1,86% 1,46% 1,95% 1,93%

Fonte: Fundação João Pinheiro.

37.3.2. Cultura

A base de dados da Fundação João Pinheiro relacionada com o IMRS é mais rica e traz mais informações a respeito 
dos aspectos culturais dos municípios. Os indicadores reunidos na dimensão “Cultura” buscam retratar dois 
temas: situação e gestão. No tema situação encontram-se indicadores relacionados à existência de equipamentos 
culturais (museu, teatro, cinema, centros culturais, bibliotecas e centros de documentação ou arquivos 
públicos), de meios de comunicação, de bandas de música e de outros grupos culturais e artísticos (cineclubes, 
grupos de dança, capoeira, associações literárias, artistas visuais etc.). No tema gestão estão indicadores que 
informam sobre a gestão da cultura e do patrimônio cultural no nível municipal. Esses indicadores buscam 
aferir a existência de um aparato institucional orientado para o setor, a existência e atuação de conselhos 
municipais de cultura e de patrimônio cultural, a existência de uma legislação de proteção do patrimônio 
cultural, de fundos municipais de cultura e/ou de patrimônio, tombamentos e registros do patrimônio cultural 
dentre outros. 

Município de Arcos
Anos

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Existência de museu Não Sim Sim Sim Não Não Não Não

Existência de teatro Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Existência de cinema Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Existência de 
biblioteca Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Existência de centro 
cultural Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Pluralidade de 
equipamentos 
culturais exceto 
biblioteca

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Existência de banda de 
música Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Pluralidade de grubos 
artistícos Média Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta

Disponib. meios de 
comunicação Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta

Tombamentos federais 
e/ou estaduais 0 0 0 0 0 0 0 0

Tombamentos 
Municipais 1 3 0 3 3 1 3 3

Número de Bibliotecas 1 1 1 1 1 1 1 1

Tamanho do acervo 
da bibioteca pública 
municipal

20.001-
50.000

20.001-
50.000

20.001-
50.000

20.001-
50.000

20.001-
50.000

20.001-
50.000

20.001-
50.000

20.001-
50.000

Número de leitores 
por mês 891 930 930 930 200 200 200 200

Média mensal de 
empréstimo - 441 441 420 420 420 420 420

Existência de 
lei municipal de 
preservação do 
patrimônio cultural

Sim - - - - - - Sim

Existência de arquivo 
público ou centro de 
documentação

- - - - - - - Sim

Indicadores de cultura do município de Arcos, série histórica 2000-2017.
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Município de Pains
Anos

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Existência de museu Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Existência de teatro Não Não Não Não Não Não Não Não

Existência de cinema Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Existência de 
biblioteca Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Existência de centro 
cultural Não Não Não Não Sim Sim Sim Sim

Pluralidade de 
equipamentos 
culturais exceto 
biblioteca

Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Existência de banda de 
música Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Pluralidade de grubos 
artistícos Média Média Média Média Média Média Média Média

Disponib. meios de 
comunicação Média Média Média Média Média Média Média Média

Tombamentos federais 
e/ou estaduais 0 0 0 0 0 0 0 0

Tombamentos 
Municipais 1 2 2 1 2 2 2 2

Número de Bibliotecas 1 1 1 1 1 1 1 1

Tamanho do acervo 
da bibioteca pública 
municipal

3.001 - 
5.000

5.001 - 
10.000

5.001 - 
10.000

5.001 - 
10.000

5.001 - 
10.000

5.001 - 
10.000

5.001 - 
10.000

5.001 - 
10.000

Número de leitores 
por mês 200 300 300 300 250 250 250 250

Indicadores de cultura do município de Pains, série histórica 2000-2017.

Indicadores de cultura do município de Arcos, série histórica 2000-2017. (Continuação)

ICMS Patrimônio 
Cultural

R$ 
61.486,37

R$ 
76.215,75

R$ 
101.300,70

R$ 
95,599,87

R$ 
320.173,01

R$ 
191.198,61

R$ 
12.880,59

R$ 
164.268,90

Gasto per capita com 
difusão cultural R$ 22,80 R$ 24,63 R$ 24,17 R$ 34,68 R$ 39,88 R$ 18,90 R$ 27,44 R$ 31,05

Gasto per capita 
com atividades de 
preservação do 
patrimônio cultural

R$ 0,13 R$ - R$ - R$ 0,03 R$ 0,01 R$ - R$ - R$ 0,10

Esforço orçamentário 
em difusão cultural 1,7 1,55 1,55 1,93 1,83 0,87 1,12 1,28

Esforço orçamentário 
em atividades de 
preservação do 
patrimônio cultural

0,01 0 0 0 0 0 0 0

Existência de conselho 
municipal de cultura Sim Não Não Não Não Não - Não

Existência de 
conselho municipal de 
patrimônio cultural

Sim Sim Sim Sim Sim Sim - Sim

Existência de fundo 
municipal de cultura - - - - - - - Não

Fonte: Fundação João Pinheiro.

Média mensal de 
empréstimo - 350 350 350 350 350 350 350

Existência de 
lei municipal de 
preservação do 
patrimônio cultural

Sim - - - - - - Sim

Existência de arquivo 
público ou centro de 
documentação

- - - - - - - Sim

ICMS Patrimônio 
Cultural

R$ 
92.229,11

R$ 
78.197,27

R$ 
113.290,08

R$ 
92.288,79

R$ 
89.743,02

R$ 
121.085,61

R$ 
111.436,59

R$ 
165.094,03

Gasto per capita com 
difusão cultural R$ 24,99 R$ 34,44 R$ 33,29 R$ 25,95 R$ 87,07 R$ 69,58 R$ 46,98 R$ 63,56

Gasto per capita 
com atividades de 
preservação do 
patrimônio cultural

R$ 6,56 R$ 2,30 R$ 2,81 R$ 5,95 R$ 5,22 R$ 4,74 R$ 5,48 R$ 6,10

Esforço orçamentário 
em difusão cultural 1,32% 1,52% 1,33% 0,98% 2,85% 2,14% 1,32% 1,63%

Esforço orçamentário 
em ativ. preservação 
do patrimônio cultural

0,35% 0,10% 0,11% 0,22% 0,17% 0,15% 0,15% 0,16%

Existência de conselho 
municipal da cultura Não Sim Sim Sim Sim Sim - Sim

Existência de conselho 
de patrimônio cultural Sim Sim Sim Sim Sim Sim - Sim

Existêncial de fundo 
municipal de cultura - - - - - - - Sim

Indicadores de cultura do município de Pains, série histórica 2000-2017.

Fonte: Fundação João Pinheiro.

Destacam-se entre os equipamentos culturais da região o Museu Arqueológico do Carste do Alto São Francisco, 
em Pains, e a Casa da Cultura do município de Arcos.
Inaugurado em Abril de 2010, o Museu Arqueológico do Carste do Alto São Francisco reúne em seu acervo 
artefatos arqueológicos que ajudam a contar a história da ocupação humana regional, que remonta há 12 
mil anos. O local conta com objetos como mapas, fotos, além de imagens de cavernas da região do Alto São 
Francisco que retratam principalmente a ocupação da região na era pré-colombiana e toda sua relação com as 
cavernas e o carste.
A Casa da Cultura de Arcos possui amplo anfiteatro, espaço para exposições e estrutura de salas para a realização 
de atividades culturais. Vale ressaltar que em visita recente, realizada durante o Diagnóstico Socioambiental 
Participativo, o local indicava a necessidade de reformas em sua infraestrutura.
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Museu Arqueológico do Carste do Alto São Francisco

Museu Arqueológico do Carste do Alto São Francisco

37.3.3. Turismo

O Governo do Estado de Minas Gerais implementou, em 2003, por meio do Decreto-Lei Estadual n° 43.321, uma 
política pública de regionalização do turismo do estado. Foram criadas as associações de circuitos turísticos, 
que congregam municípios de uma mesma região que tenham semelhanças e afinidades culturais, sociais e 
econômicas. Foram criados 52 (cinquenta e dois) circuitos turísticos em Minas Gerais.
Os municípios de Arcos e Pains pertencem ao mesmo circuito turístico – Circuito Turístico de Grutas e Mar 
de Minas, o qual abrange os municípios de Arcos, Boa Esperança, Campo Belo, Candeias, Cristais, Formiga, 
Iguatama, Lagoa da Prata, Pains e Pimenta, na região Centro-Oeste do estado. O Circuito Grutas e Mar de Minas 
foi certificado em 5 de janeiro de 2006 e teve sua certificação renovada em 2009/2010.
O Circuito tem como objetivo principal fazer com que se transformem em produto turístico três grandes 
potenciais regionais: o Lago de Furnas (em Pimenta); a região do calcário, com centenas de grutas e paredões 
(em Pains), e o Rio São Francisco (em Iguatama).
Indubitavelmente, atualmente o Lago de Furnas é o principal atrativo turístico, com o turismo náutico 
despontando como grande vocação do circuito.
No rio São Francisco encontra-se ainda, na região de Iguatama, o Cânion do São Francisco, um dos cenários 
mais bonitos de todo o seu percurso.
Na região existem catalogadas centenas grutas e cavernas, algumas com potencial de visitação turística, 
pinturas rupestres em localidades – o mais famoso o painel do Sítio Posse Grande – e alto número de fazendas 
centenárias, com grande potencial para exploração turística. 
Outros atrativos vêm sendo trabalhados na região, como a Vila de Corumbá, o Centro de Visitantes (núcleo 
museológico) da unidade de conservação Estação Ecológica de Corumbá, e o turismo rural na região, com 
destaque para a Fazenda Santana, localizada na comunidade Sobradinho, em Arcos, onde é feito o “queijo 
cárstico”. O queijo da fazenda ganhou o prêmio de melhor queijo do “1° festival de queijo cárstico de Arcos”, 
realizado recentemente.
Outro atrativo turístico da região e importante área de lazer é o “Rastro de São Pedro”. Trata-se de um maciço 
calcário preservado, situado a 7 km de Arcos, onde é realizada a prática de escalada, dada sua altíssima 
qualidade para esta prática esportiva.
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A sociedade se organiza e se relaciona de várias formas. Pessoas, entidades, empresas e poder público interagem 
e se relacionam por meio de várias formas e possuem diferentes funções na sociedade e visões de mundo. Para 
este trabalho, buscava-se compreender um pouco mais as interações e relações formais e informais existentes 
entre a empresa (CSN) e os demais elementos da sociedade onde ela se insere.
Como descrito na definição da Área de Influência Direta do Meio Socioeconômico, os limites de 2,5 km no 
entorno ao redor da ADA da Mina da Bocaina – CSN Arcos abrangem nessa área as duas comunidades mais 
próximas ao empreendimento: Corumbá e Boca da Mata. Para o entendimento da visão dos atores sociais que 
se relacionam com o empreendimento foi utilizada a ferramenta do Diagnóstico Socioambiental Participativo 
(DSP).
O Diagnóstico Socioambiental Participativo (DSP) é um processo de levantamento e análise da realidade local 
realizado pelos envolvidos que buscam identificar e compreender os principais problemas da localidade em 
todas as dimensões: social, econômica, cultural, ambiental, territorial e político-institucional. O DSP busca 
também captar as potencialidades locais, ou seja, as vocações e as vantagens da localidade em relação a outros 
lugares. 
A análise realizada neste DSP teve como foco as interações do empreendimento com a sociedade, no caso em 
particular considerando o cenário atual, com a CSN já em operação, e futuro, considerando a ampliação da 
Mina da Bocaina objeto do licenciamento. 
Foram considerados como “grupos sociais impactados pelo empreendimento neste DSP: 
 • As duas comunidades mais próximas do empreendimento: Corumbá e Boca da Mata;
 • Os municípios de Arcos e Pains, por meio da participação representantes dos poderes públicos 
municipais;
 • O público interno, representado pelos colaboradores da empresa.
Foram realizadas reuniões com pessoas desses grupos sociais nos meses de Março e Abril de 2019, a fim de 
colher as visões e posicionamentos desses grupos. Durante as reuniões buscou-se: 
 • Explicar os objetivos do trabalho, e identificar o DSP como um elemento de um processo;
 • Estabelecer os canais de comunicação com os participantes;
 • Apresentar o empreendimento objeto do licenciamento;
 • Identificar as preocupações e pontos relevantes mediante um cenário futuro;
 • Identificar os problemas existentes relacionados com as condições de vida; 
 • Ajudar os grupos a priorizar seus problemas, identificando as causas e os efeitos; 
 • Identificar a correlação de forças entre os grupos sociais e o poder local; 
 • Traçar um diagnóstico de forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, direta ou indiretamente;
 • Relacionar proposições p/ contribuições para o enfrentamento dos problemas identificados;
 • Obter visão geral dos participantes.
Optou-se neste DSP por não trazer a citação dos envolvidos, ao longo do texto, a fim de preservar a privacidade 
dos participantes e garantir a maior liberdade possível de todos, para que fizessem suas observações e 
contribuições de forma livre, sem nenhum receio de que suas opiniões pudessem resultar alguma forma de 
problema no convívio social nos municípios. 
A seguir são apresentados resumos dos resultados dos trabalhos com cada um dos grupos que participaram do 
DSP.

38. Relações Sociais e Diagnóstico Socioambiental 
Participativo

38.1. Resultados do DSP realizado com lideranças do município de Arcos

A oficina do DSP foi realizada com o apoio da Secretaria do Meio Ambiente do município, e contou com a 
participação de representantes do poder público local, contando inclusive com a participação especial do 
prefeito, secretário de meio ambiente, secretária de educação, secretário da fazenda, secretária de governo e 
outros representantes do poder público local.

   • Visão dos participantes em relação à realidade atual:

Os participantes da oficina consideraram saúde, educação e segurança as dimensões socioambientais mais 
positivas na cidade de Arcos, e os pontos negativos de acordo com a discussão foram o trânsito, a qualidade do 
ar e a falta de água, visto que o município vem enfrentando crises hídricas nos últimos anos. 
Com relação à empresa, os participantes citaram que a CSN possui um papel relevante na história de Arcos, 
mas que nos últimos anos a relação andou muito enfraquecida, parecendo haver agora o início de uma nova 
aproximação.
É interessante mencionar que os participantes não demonstraram entender que a presença das mineradoras e 
empresas de cimento da região desempenham um papel dentro da vocação natural do município e da região.

Reunião do DSP na Prefeitura de Arcos – MG.
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   • Perspectivas dos participantes com a ampliação da Mina:

Foi construída uma Matriz FOFA (Forças / Oportunidades / Fraquezas / Ameaças), a qual é apresentada a seguir. 

Obviamente, a análise reflete o ponto de vista dos participantes e vai muito além do contexto da ampliação da 
Mina da Bocaina – CSN Arcos.

Matriz SWOT (poder público de Arcos):

Forças Fraquezas

• Economia (ativação econômica)
• Desenvolvimento tecnológico e do trabalho
• Abertura da gerência atual

• Área sociocultural (Fundação CSN) está distante da 
prefeitura, não decide no âmbito local
• Falta de apoio e de comunicação
• Supressão da vegetação e impactos da mineração 
(poeiras e detonações)

Oportunidades: Ameaças:

• Incrementar o processo de comunicação / interação / 
atuação na sociedade local
• Trazer apoio p/ projetos via Lei de Incentivo à Cultura(p.
ex. reforma da Casa da Cultura
• Parcerias p/ solução de questões como: anel rodoviário / 
trevo da MG170 / 3ª pista em trecho da MG170

• Manutenção da condição atual de relacionamento / 
apoio sociocultural.

38.2. A Comunidade de Corumbá e os resultados do DSP

A Comunidade de Corumbá situa-se a pouco mais de 1 km de distância do pit da cava da Mina da Limeira – CSN 
Arcos e está situada dentro do município de Pains, muito embora possua relação principalmente com a sede 
urbana de Arcos por estar mais próxima.
A comunidade de Corumbá é bastante antiga, e os moradores mais antigos eram na sua maioria funcionários 
da Fazenda Corumbá, sendo, portanto, uma comunidade que tem sua origem fortemente relacionada com a 
atividade agrícola e que perdeu boa parte dos moradores com a migração das pessoas para os núcleos urbanos, 
a partir da década de 1970 – “tinha muito mais gente”, citou durante os trabalhos do DSP um dos moradores 
mais antigos, de 79 anos.
Segundo os moradores, na comunidade residem atualmente menos de 100 pessoas, número esse que cresce 
um pouco durante os finais de semana. Em termos de infraestrutura pública, a comunidade se organiza às 
margens da rodovia MG 170, asfaltada neste trecho. No sentido de Pains, a rodovia passa a ser de terra, sem 
pavimentação. Não há calçadas para pedestres e o trânsito de caminhões por ali é uma preocupação dos 
moradores, dado os riscos de acidente e os incômodos inerentes ao tráfego de veículos pesados.
O abastecimento de água foi um ponto crítico, mas que vem sendo trabalhado para garantir o fornecimento 
adequado de água à comunidade. O córrego Santo Antônio recebe os efluentes gerados nas casas da comunidade, 
sem tratamento.
Pains é responsável também pela coleta do lixo, feita uma vez por semana, e quinzenalmente ocorre a coleta 
seletiva. 
Não há nenhum equipamento público na comunidade de Corumbá, e as crianças e jovens residentes se servem do 
transporte escolar do município de Arcos e estudam nas escolas da sede municipal. Existe somente o transporte 
escolar dos alunos até a sede do município de Arcos e uma linha de ônibus, da empresa Viação Campo Belo, 
com dois horários diários na linha Arcos – Pains, passando pela comunidade. Os moradores comentaram que é 
comum o hábito de pegarem caronas até o município de Arcos.

Vista aérea da comunidade de Corumbá.
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Participaram da reunião 11 moradores do bairro, todos com um longo histórico de presença na comunidade. A 
pessoa mais jovem participando da oficina do DSP na comunidade de Corumbá tinha 24 anos, e a mais velha 79.

   • Visão da comunidade em relação à realidade atual:

Os participantes do diálogo de DSP manifestaram entender que a empresa não tem a obrigação de assumir 
o papel que é dever do poder público, mas dizem que é muito importante que a empresa atue em prol da 
comunidade, seja na forma de “cobrar” a prefeitura, seja na ajuda direta, ainda que pontual.
Os principais impactos percebidos pela comunidade são:
 • Ruído: O relevo da região favorece o isolamento acústico da comunidade em relação aos ruídos 
emitidos a partir das operações na mina, graças aos paredões calcários que existem entre a área da empresa e 
comunidade. As detonações são a grande preocupação da comunidade de Corumbá.
 • Poeiras: a comunidade não tem indicação de problemas / percepção de incômodos devido a poeiras 
das mineradoras. A única preocupação nesse sentido é com emissão de poeiras devido a caminhões circulando 
pela comunidade – o que não possui relação com o empreendimento da CSN.
 • Ultralançamentos de rochas: os moradores citaram que em uma ocasião o ônibus da escola quase 
foi atingido por fragmentos de rochas provenientes de detonação. Não foi possível confirmar essa informação 
por não haver um registro formal.
 • Vibrações: é comum os moradores citarem sentirem as vibrações dos eventos de detonação, com 
tremores das casas e janelas, a ponto de trincar e desestabilizar as edificações. Eles não sabem dizer exatamente 
qual a origem dessas vibrações (de qual mineradora).
Os representantes da comunidade também citaram a falta de apoio da empresa para a realização das festas e 
celebrações tradicionais da comunidade, com destaque para a Festa do Cruzeiro, quando toda a comunidade 
se reúne, sendo essa a festividade mais importante da comunidade. Dizem os moradores só serem procurados 
pela empresa para a execução das ações de Educação Ambiental da empresa, e no estabelecimento comercial 
onde se realizou a reunião (bar) são colocados os comunicados das detonações. 

   • Perspectivas da comunidade com a ampliação da Mina:

A principal preocupação da comunidade era no sentido que a mina “crescesse” na direção do povoado e este 
viesse a sofrer com as detonações, uma vez que já consideram que as casas “tremem” e sofrem com rachaduras, 
além do barulho da detonação que já estão relativamente acostumados. 
A comunidade não tem grande expectativa com a oferta de oportunidades a partir do empreendimento, pois 
seus moradores já possuem suas atividades e vida estruturada, e não pretendem nenhum tipo de mudança em 
relação ao cenário atual nesse sentido, a não ser que a mineração os obrigue a sair do local – o que não está 
previsto. 

Matriz FOFA construída com as lideranças de Pains no âmbito do DSP.

Matriz SWOT (poder público de Pains):

Forças Fraquezas

• Economia (tributos)
• Emprego
• Desenvolvimento Local 
• Recursos mineirais (reservas)

• Sítio da Posse Grande
• Efeitos sobre a biodiversidade
• Qualidade do ar
• Poluição sonora
• Parcerias com o município
• ACAP (necessita de fortalecimento)

Oportunidades: Ameaças:

• Manejos grutas do Brega, Santuário e Marinheiro
• ICMS do esporte (Escola do Atleta) 
• Reserva Técnica do MAC (Imerys)
• Programas sociais / culturas
• Atuação integrada nos museus e casa da cultura
• Compensação da Ucs
• Sítio da Posse Grande

• Biodiversidade
• Águas e rios (comprometimento)
• Qualidade do ar

38.3. Resultados do DSP realizado com lideranças do município de Pains

A oficina do DSP foi realizada com o apoio da Secretaria de Cultura do município, e contou com a participação 
de 8 representantes do poder público local, contando inclusive com a participação especial da secretária de 
cultura e pessoal envolvido com o Museu Arqueológico do Carste do Alto São Francisco (MAC).

   • Visão dos participantes em relação à realidade atual:

As dimensões consideradas positivas no município pelos participantes foram o emprego, a economia, a 
mineração e os serviços. As dimensões mencionadas como negativas foram a poluição sonora, o trânsito, a 
qualidade do ar, com menções também, em menor escala, para as dimensões segurança, biodiversidade e 
saúde.  
Na oficina, ficou clara a visão dos participantes de que consideram o município com uma economia pujante – 
“aqui não falta emprego”, foi um dos comentários – e a relação dessa pujança com a atividade minerária. 
No lado oposto, nas dimensões negativas, os problemas mencionados surgem também com indicação do elo 
desses problemas com a atividade minerária. Segundo os participantes, a poluição sonora, o comprometimento 
da qualidade do ar e o trânsito de caminhões, principalmente nas rodovias que ligam o município, são 
desdobramentos negativos da mineração que merecem maior atenção a fim de melhorar a qualidade do meio 
ambiente, e consequentemente a qualidade de vida em Pains, a qual foi considerada de maneira geral como 
sendo boa.
   • Perspectivas dos participantes com a ampliação da Mina:

Foi construída uma Matriz FOFA (Forças / Oportunidades / Fraquezas / Ameaças), a qual é apresentada a seguir. 

Os participantes da oficina têm a exata noção de que, dada a distância maior entre o empreendimento e a sede 
da cidade de Pains, os impactos ambientais convencionais da atividade de mineração – emissões de poeiras, 
ruídos, vibrações – não são perceptíveis pelos moradores da sede, sendo relevantes principalmente para a 
comunidade de Corumbá.
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38.4. A Comunidade de Boca da Mata e os resultados do DSP

Localizada ao lado de trecho da rodovia MG170, é a comunidade mais próxima do empreendimento da CSN, 
estando a menos de 1 km da entrada do Complexo Minerário da CSN Arcos.
A comunidade foi criada há mais de 60 anos; a via principal que corta a comunidade era o antigo traçado da 
rodovia, que ligava as duas unidades de fabricação de cimento da antiga Lafarge (hoje CRH) com o município 
de Arcos.
Segundo os moradores, na comunidade residem cerca de 150 pessoas, sendo que esse número cresce durante 
os finais de semana. Segundo informaram os moradores, o número de crianças e adolescentes residindo em 
Boca da Mata é pequeno, em torno de 20 a 30 crianças e jovens.
Em termos de infraestrutura pública, a comunidade possui parte de suas vias asfaltadas, distribuição de água 
pela COPASA e iluminação pública – segundo os presentes, deficitária em alguns pontos. A comunidade não é 
servida por rede de esgoto (utilizam-se fossas domésticas). 
A antiga escola, extinta em 1997, é o único edifício público presente na localidade, e uma das principais 
reclamações da comunidade. Trata-se de prédio público do Estado de Minas Gerais que se encontra sem uso, 
abandonado. As crianças utilizam o campo de futebol do local, mas sem autorização formal. Não há outra praça 
ou área pública para o lazer da comunidade.
A comunidade também não possui Posto de Saúde - um atendimento periódico chegou a funcionar no prédio 
da escola, mas a prefeitura de Arcos o substituiu pela oferta de transporte para os moradores serem atendidos 
na rede municipal da sede do município, mas, segundo os presentes esse sistema não funciona bem. 
A localidade não é servida por transporte coletivo; existe somente o transporte escolar dos alunos até a sede do 
município. A coleta do lixo é feita pelo município, que faz a retirada nas proximidades da rodovia MG170. Não 
há serviço específico de Coleta Seletiva.

Imagem da reunião realizada na Comunidade Boca da Mata

Dentre os 16 presentes na reunião encontravam-se desde um jovem de 10 anos até um senhor de 72 anos. De 
maneira geral, o grupo era formado por pessoas maduras, em geral acima dos 30-40 anos e que possuem um 
longo histórico de residência no bairro. Um dos presentes, com mais de 60 anos, declarou que viveu todos os 
anos da sua vida na comunidade.

   • Visão da comunidade em relação à realidade atual:

De maneira geral, as pessoas ouvidas da comunidade indicam como pontos positivos o fato do local ainda ser 
uma comunidade tranquila, pacata, onde todos se conhecem, e como principais pontos negativos a ausência de 
serviços públicos (questão da saúde, transporte e lazer).
Os principais impactos percebidos pela comunidade são:
 • Poluição atmosférica: os moradores indicam que “a qualidade do ar já foi melhor”. Não reportam 
se “a poeira vem de qual fábrica” e entendem que algumas das fábricas de cal emitem mais. Desconhecem os 
resultados do monitoramento da qualidade do ar realizado pela CSN na comunidade.
 • Ruído: os moradores reclamam da ocorrência de um ruído “que não tinha antes da fábrica da CSN 
entrar em operação”, o qual incomoda principalmente à noite. Fizeram questão de “mostrar” o ruído, perceptível 
na ocasião. Falaram que há outro ruído (segundo um morador é um ruído de impacto do britador da Minasol) 
que também incomoda. Quanto às detonações, apesar de ouvirem as sirenes e o barulho da explosão, já estão 
habituados com essa condição.
 • Problemas na rodovia (tráfego intenso e poeira): a rodovia é um ponto de grande preocupação 
da comunidade, principalmente no tocante ao risco de acidentes e à emissão de poeiras. Estão cientes que o 
tráfego na rodovia é de várias empresas, mas entendem que “boa parte é da CSN”.
 • Vibrações: pelo menos um morador alegou que sua casa se encontra “rachada”, e de maneira geral 
reclamam que “a igreja está toda rachada e corre risco de cair” em razão das detonações. Reconhecem que há 
minerações mais próximas da comunidade que a CSN, e não sabem dizer ao certo qual seria o empreendimento 
causador do problema. Afirmam desconhecer os monitoramentos de vibração realizados pela CSN.
Outro aspecto trazido pela comunidade diz respeito à comunicação. Os moradores afirmam que “não chegam 
as informações à comunidade”. Disseram desconhecer os resultados dos monitoramentos ambientais que a 
empresa realiza (qualidade do ar, ruído e vibração) e que também gostariam de que fosse dada especial atenção 
nas oportunidades de 1º emprego e jovem aprendiz para os moradores da comunidade. Afirmam também 
que os jovens gostariam de participar do programa Garoto Cidadão, mas não conseguem ingresso em razão 
dos requisitos adotados pela empresa, que não tem nenhuma ação voltada especificamente para beneficiar a 
comunidade mais atingida pelo empreendimento, segundo a visão deles.
Ainda no aspecto das interações da CSN com a comunidade, os moradores afirmaram que o único contato 
existente se dá por meio das ações do Programa de Educação Ambiental da empresa, e que são ações pontuais 
e isoladas, que pouco refletem na melhoria do padrão de vida das crianças da comunidade.

   • Perspectivas da comunidade com a ampliação da Mina:

A comunidade indicou o interesse em que se deem oportunidades para os jovens dali, quando da geração de 
novos empregos. Disseram que, caso o problema seja do nível técnico profissional, que a empresa poderia 
investir em capacitação voltada para esse público e, novamente, citaram a importância da valorização dos 
jovens locais por meio da oportunidade em primeiros empregos e programas de jovens aprendizes. Deram 
exemplos de profissionais muito bem qualificados que foram residir em outras cidades em decorrência da falta 
de oportunidades locais.
Por fim, ressalta-se que a comunidade indicou como principais preocupações, além da questão já citada da oferta 
de empregos, a necessidade de acesso e esclarecimentos sobre os resultados dos monitoramentos ambientais, 
o aumento no tráfego de veículos pesados na rodovia (ou a ausência de alternativa para a população local) e a 
questão das rachaduras decorrentes de detonações, principalmente no caso da igreja.
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38.5. Resultados do DSP realizado com os funcionários da empresa

Imagem da reunião realizada na Comunidade Boca da Mata

38.6. Principais conclusões do DSP

O DSP realizado cumpriu seu papel como instrumento de articulação e empoderamento da sociedade que 
buscou sensibilizar, mobilizar, compartilhar responsabilidades e motivar os grupos sociais a fim de se construir 
uma visão coletiva da realidade local, identificar as potencialidades, os problemas locais e as recomendações para 
sua melhoria, a partir da perspectiva dos grupos participantes. 
As principais conclusões são as seguintes:
 • A CSN é vista como uma empresa tradicional na região, que veio a se instalar no Corumbá nos anos 
60/70 do século passado e que nos anos 2000 passou por ampliações, tornando-se ainda mais forte na região.
 • Os participantes conhecem a empresa e reconhecem sua atividade, tanto do ponto de vista do seu valor 
para a sociedade local quanto ao seu potencial de impacto, sendo citados principalmente os temas: qualidade 
do ar, vibrações, poluição sonora e biodiversidade.
 • O DSP também mostrou opiniões e prioridades apontadas a partir de diferentes perspectivas, de 
acordo com os grupos que estavam presentes nas oficinas, refletindo a pluralidade de opiniões que existe numa 
sociedade.
 • As comunidades esperam não sofrerem com os impactos de vibrações (principalmente) e com a 
poluição sonora e da qualidade do ar. 
 • Há carências de serviços públicos e infraestrutura nas comunidades de Boca da Mata e Corumbá, 
obviamente não relacionadas com a empresa, mas que refletem na insatisfação dos moradores que entendem 
ficar com o ônus, sem direito ao bônus dos empreendimentos minerários. 
 • Também foi marcante em praticamente todas as oficinas a indicação da necessidade de se fortalecerem 
as interações e relacionamentos entre a empresa e os diferentes atores da região.
 • Algumas oportunidades específicas foram apontadas pelos participantes, que podem auxiliar na 
tomada de decisão e no direcionamento das ações socioambientais da empresa.
 • Os moradores das comunidades têm interesse em conhecer e compreender os resultados dos 
monitoramentos ambientais do empreendimento.

   • Perspectivas dos participantes com a ampliação da Mina:

Foi construída uma Matriz FOFA (Forças / Oportunidades / Fraquezas / Ameaças), a qual é apresentada a seguir. 

Matriz SWOT (poder público de Pains):

Forças Fraquezas

• Emprego e renda
• Potencial de controle ambiental
• Monitoramentos ambientais
• RPPN
• Programa de Educação Ambiental

• Emissões fugitivas
• Supressão da vegetação
• Consumo de água

Oportunidades: Ameaças:

• Crescimento interno e de novos funcionários
• Desenvolvimento e capacitação de pessoal
• Divulgação de oportunidades p/ empresas locais
• Valorização da RPPN CSN
• Integração PEA c/ monitoramentos ambientais

• Poluição da água
• Poluição do Ar
• Cavidades
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Avaliação dos Impactos 
Ambientais e Programas
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39.1. As Etapas da Avaliação de Impactos

O processo de construção da avaliação de impactos é feito em 5 passos, conforme mostrado na figura a seguir.

Os passos são os seguintes:
 •	 1º	PASSO:	 Identificar	quais	os	 impactos	que	podem	ocorrer	 (impactos	potenciais): utilizando 
uma ferramenta chamada “Matriz de Leopold” onde estão listados todos os impactos que são conhecidos, com 
base em projetos da mesma natureza. Usa-se essa matriz para avaliar se, no cenário com o empreendimento, 
há potencial de ocorrer tal impacto.
 • 2º PASSO: Descrever os impactos que podem ocorrer conforme critérios da Resolução CONAMA 
01/1986: nessa etapa os impactos são caracterizados de acordo com os critérios previstos na norma federal. 
Essa caracterização permite compreender a natureza básica de cada impacto, sua magnitude, severidade e 
importância para o contexto do empreendimento.
 • 3º	PASSO:	Identificar	e	propor	medidas	mitigadoras: esse é um passo essencial da análise: indicar 
quais medidas poderão atenuar potenciais efeitos negativos do empreendimento (p.ex. emissões de poeiras), 
e quais medidas podem aumentar os efeitos positivos (p.ex. atividade econômica) de maneira a otimizar o 
desempenho socioambiental do projeto.
 • 4º PASSO: Reavaliação dos impactos com as medidas: é nessa etapa que se verifica se, com as 
medidas de mitigação e controle dos impactos, serão atendidas as duas premissas previstas: respeitar a 
legislação ambiental e garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado.
 • 5º PASSO: Descrever os impactos: nesse passo todas as informações geradas e toda a análise realizada 
são registrados, de forma que quem acessar o EIA possa entender todas a análises técnicas de cenários que 
foram consideradas.

Para um empreendimento se instalar, ele deve ser “ambientalmente viável”, ou seja, sua instalação e operação 
devem garantir as seguintes premissas:
 • A instalação e operação do empreendimento ocorrerão de acordo com todas as leis ambientais 
aplicáveis;
 • Os padrões de qualidade ambiental no ambiente onde se insere o empreendimento permanecerão 
adequados, de maneira a garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade 
de vida e direito das pessoas, como prevê nossa Constituição.
Para avaliar se um empreendimento é “ambientalmente viável” é necessário construir uma análise de cenário 
futuro com a inclusão do empreendimento no contexto local, seguida de uma avaliação técnica que verificará 
se, a partir da adoção de medidas adequadas de controle e minimização dos impactos potenciais da atividade, 
serão cumpridas as duas premissas básicas.

   • E o que é um “impacto ambiental”?

O Artigo 1º da Resolução n.º 001/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) define impacto 
ambiental da seguinte forma:

[...] impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas, biológicas do meio 
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que afetem 
diretamente ou indiretamente:
I - A saúde, a segurança, e o bem-estar da população;
II - As atividades sociais e econômicas;
III - A biota;
IV - As condições estéticas e sanitárias ambientais;
V - A qualidade dos recursos ambientais [...]

A figura a seguir ilustra esse conceito: os efeitos do projeto sobre os componentes ambientais podem ser positivos 
ou negativos e são chamados de “Impactos Potenciais”, ou seja, aquele que ocorreria sem nenhuma medida 
de controle, afetando o indicador ambiental ao longo do tempo. Porém, com a adoção de medidas mitigadoras 
o impacto passa a ser controlado e a linha do indicador ambiental é atenuada para um nível considerado 
adequado. A situação com as medidas mitigadoras é o “Impacto Esperado (ou real)” do empreendimento.

39. O que é a Avaliação de Impactos?
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39.2. Veja os Possíveis Impactos Considerados na Análise

A Matriz de Leopold da Ampliação da Mina da Bocaina – CSN Arcos relacionou 92 potenciais impactos da 
atividade de mineração, sendo 25 tipos de impacto sobre o Meio Físico, 38 sobre o Meio Biótico e 29 sobre o 
Meio Socioeconômico. Veja quais foram esses potenciais impactos nas tabelas a seguir.

* Medidas de Gerenciamento e Monitoramento Ambiental do empreendimento com efeito positivo sobre esses 
impactos potenciais

Impactos Avaliados quanto à Ocorrência no Meio Físico
Componentes Ambientais Impactos Potenciais

Recursos	Hídricos	Superficiais

Supressão de nascentes / olho d’água

Interferência sobre o leito de cursos d’água ou nascentes

Alteração da dinâmica hídrica superficial de bacias de contribuição

Assoreamento dos cursos d’água 

Alteração da disponibilidade hídrica

Alteração da qualidade da água por carga orgânica, nutrientes e/ou 
microorganismos

Alteração da qualidade da água por óleos e graxas

Alteração da qualidade da água por sólidos (turbidez / cor)

Recursos Hídricos  Subterrâneos

Contaminação da água subterrânea / lençol freático por poluentes

Alteração da disponibilidade hídrica subterrânea

Rebaixamento do lençol freático

Alteração da dinâmica hídrica subterrânea via dolinas e sumidouros

Solo / relevo

Contaminação do solo

Aumento da ocorrência de processos erosivos e/ou intensificação dos já 
existentes

Alteração nos níveis de vibração no solo  ou rocha

Alteração no relevo do terreno

Patrimônio	Espeleológico

Supressão de cavidades (perda de patrimônio espeleológico)

Outros impactos irreversíveis sobre cavidades

Impactos irreversíveis sobre áreas de influência de cavidades

Impactos reversíveis sobre cavidades / áreas de influência

Patrimônio	Paleontológico
Perda de fósseis

Interferência sobre áreas com potencial paleontológico

Atmosfera

Alteração da qualidade do ar pela emissão de material particulado

Alteração da qualidade do ar pela emissão de gases de combustão/
veiculares

Alteração nos níveis de pressão sonora (ruído)

Impactos Avaliados quanto à Ocorrência no Meio Biótico
Componentes Ambientais Impactos Potenciais

Fauna

Perda direta de indivíduos da fauna silvestre

Atropelamento de fauna silvestre

Perda de elementos de fauna de espécies raras e/ou ameaçadas de extinção

Aumento da ocorrência de espécies sinantrópicas

Afugentamento da fauna

Perda de habitats e nichos ecológicos

Diminuição dos recursos para a fauna

Diminuição da permeabilidade dos ambientes naturais para a fauna

Diminuição da riqueza e abundância de espécies

Alteração das condições de fluxo gênico nos grupos de fauna

Vegetação

Perda de elementos da flora (supressão da vegetação)

Perda de indivíduos de espécies da vegetação raras, protegidas e/ou ameaçadas de 
extinção

Fragmentação de habitats

Aumento do efeito de borda

Unidades de Conservação

Supressão de vegetação nativa na UC / ZA

Alteração da conectividade em corredores de biodiversidade da UC / ZA

Limpeza de áreas, destoca, terraplanagem e outras intervenções em áreas da UC / ZA

Alteração na disponibilidade hídrica de recursos hídricos relacionados à UC

Rebaixamento local do aquífero

Impactos sobre a biota local em decorrência de rebaixamento do aquífero

Intervenção em cursos d´água relacionados à UC (nascentes, turfeiras ou 
afloramentos de água, barramento, etc.)

Emissão de efluentes / alteração da qualidade da água de cursos d'água relacionados 
à UC

Deposição de material particulado / poluentes atmosféricos na UC / ZA

Impactos sobre a biota local em decorrência da poluição atmosférica

Emissão de ruídos com contribuição para o afugentamento de fauna na UC / ZA 

Introdução de espécies exóticas / invasoras na UC/ ZA em decorrência do 
empreendimento

Contaminação do solo ou das águas subterrâneas na UC / ZA em decorrência do 
empreendimento

Intervenções geológicas ou estruturais na UC / ZA em decorrência do uso de 
explosivos

Alteração da paisagem / comprometimento da beleza cênica da UC

Potencial de incremento dos riscos e ameaças identificados no Plano de Manejo da UC

Impacto na capacidade de "produção de água" da UC

Impactos sobre a (conservação da) biodiversidade

Alteração na capacidade de visitação da UC*

Alteração no potencial de incêndios florestais na UC ou sua ZA

Alteração no potencial de desmatamento / corte seletivo na UC ou sua ZA

Alteração na ocorrência de caça na UC ou sua ZA

Alteração no potencial de ocorrência de invasões / ocupações irregulares

Alteração nas atividades de pesquisa / Educação Ambiental da UC*
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Impactos	Avaliados	quanto	à	Ocorrência	no	Meio	Socioeconômico
Componentes Ambientais Impactos Potenciais

Comunidade / população / funcionários

Geração de Expectativas

Geração de incômodo à comunidade

Alteração do cotidiano de comunidade(s) vizinha(s)

Aumento da empregabilidade / capacitação da mão-de-obra

Aumento do número de acidentes de trabalho

Intensificação do fluxo migratório para os municípios da região

Economia
Aumento do número de empregos (oferta de novos postos de trabalho)

Ativação econômica (aumento da movimentação financeira)

Aumento da arrecadação tributária municipal / estadual / federal

Saúde
Aumento dos casos de doenças decorrentes da poluição

Proliferação de zoonoses

Segurança Aumento dos índices de criminalidade

Infraestrutura de serviços públicos

Aumento da demanda sobre os serviços públicos de saúde

Aumento da demanda sobre os serviços públicos de educação

Aumento da demanda sobre os serviços públicos de segurança

Aumento da demanda sobre os serviços públicos de saneamento

Infraestrutura urbana
Ocupação desordenada do solo

Aumento da demanda sobre a infraestrutura urbana de habitação / moradia

Sistema viário
Intensificação do tráfego em vias públicas

Aumento no número de acidentes de trânsito 

Patrimônio	Natural,	Histórico,	
Cultural, e Turismo

Alteração dos aspectos visuais e da paisagem

Interferência sobre a infraestrutura de turismo

Intervenção / dano sobre bens culturais

Intervenção / dano sobre elementos do patrimônio natural

Intervenção / dano sobre elemento(s) do patrimônio histórico

Destruição parcial / total de sítio arqueológico

Descaracterização de sítio(s) arqueológico(s)

Comunidades tradicionais
Interferências com comunidades indígenas

Interferências com comunidades quilombolas

39.3 Resultados da Avaliação de Impactos

No 1º Passo da Avaliação de Impactos, os impactos relacionados no item anterior foram avaliados com relação 
às atividades e operações da Mina da Bocaina – CSN Arcos e quanto à real possibilidade de ocorrência. Dos 92 
impactos relacionados na Matriz de Leopold (veja a seguir):
 • 24 foram identificados como de ocorrência certa, ou seja, não há dúvidas quanto à sua presença em 
função da ampliação da Mina da Bocaina;
 • Outros 24 foram identificados como “possíveis de ocorrer”, ou seja, existe a possibilidade real de que 
venham a ocorrer;
 • 11 foram identificados como de ocorrência pouco provável, ou seja, para ocorrerem dependerão que 
uma condição muito específica venha a acontecer; 
 • 4 impactos referem-se à condições de risco de acidente, ou seja, podem vir a acontecer somente num 
cenário de um acidente ambiental; e 
 • 29 foram identificados como sem previsão de ocorrência no caso da ampliação da Mina da Bocaina – 
CSN Arcos. 
Assim, das 92 tipologias de impacto relacionadas na Matriz de Leopold, 63 foram analisadas e categorizadas. 
As 29 tipologias de impacto consideradas como “sem previsão de ocorrência” também se encontram listadas na 
descrição dos impactos dos quadros-síntese, apresentados a seguir. Os quadros-síntese trazem a caracterização 
dos impactos ambientais dos Meios Físico, Biótico e Socioeconômico.
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39.4 Matriz de Leopold
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(Continuação da Matriz de Leopold adaptada)
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(Continuação da Matriz de Leopold adaptada)
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(Continuação da Matriz de Leopold adaptada)
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39.5 Quadro-síntese Meio Físico
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39.6 Quadro-síntese Meio Biótico
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39.7	Quadro-síntese	Meio	Socioeconômico
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Resumo dos impactos sobre o meio físico e suas medidas mitigadoras

Componentes Am-
bientais

Componentes Ambientais

Componentes Am-
bientais

Componentes Ambientais

Componentes Ambientais

Componentes Ambientais

Componentes Ambientais

Componentes Ambientais

Componentes Ambientais

Componentes Am-
bientais

Componentes Am-
bientais

Componentes Am-
bientais

Componentes Am-
bientais

Componentes Am-
bientais

Componentes Am-
bientais

Componentes Am-
bientais

Componentes Ambientais

Componentes Ambientais

Componentes Ambientais

Componentes Ambientais

Componentes Ambientais

40. Síntese das Medidas Mitigadoras dos Impactos

Águas Superficiais

Patrimônio Espeleológico

Atmosfera

Solo/Relevo

Águas Subterrâneas

Assoreamento dos cursos d’água

Impactos reversíveis sobre 
cavidades / áreas de influência

Alteração nos níveis de 
pressão sonora (ruído)

Contaminação do solo

Contaminação da água subterrânea / 
lençol freático por poluentes

Alteração da disponibilidade 
hídrica subterrânea

Sist.drenagem da cava, pilha de estéril, UTMs e áreas de 
apoio p/ bacias de decantação, não descartar água do 

sump direto no curso d’água; execução do PRAD

Filtros de mangas nas UTMs e transf. correias; filtro 
coletor nas perfuratrizes; aspersão névoa lançamento 

pedras; umidificação das vias em uso (+ polímero)

Filtros de mangas nas UTMs e transf. correias; filtro 
coletor nas perfuratrizes; aspersão névoa lançamento 

pedras; umidificação das vias em uso (+ polímero)

Monitoramento periódico dos níveis de ruídos; 
confinamento ou semi-confinamento para áreas 

e operações com maior ruído; execução das 
detonações em horários fixos; atendimento de 

reclamações de ruído excessivo

Capacitação e treinamento; kit atendimento emergências; 
infraestrura adequada p; manuseio, segregação, armazen. 

e destinação adequada dos resíduos

Capacitação e treinamento; kit atendimento emergências; 
infraestrura adequada p; manuseio, segregação, armazen. 

e destinação adequada dos resíduos

Estação de Tratamento de Efluentes devidamente 
dimensionada p/ o quadro de pessoal ocupado

Consumo consciente; avaliação das possibilidades de 
reuso; combate ao desperdício e vazamentos

Sistema de tratamento do efluente do lavador 
devidamente dimensionado p/ a vazão prevista

Sist.drenagem da cava, pilha de estéril, UTMs e áreas de 
apoio p/ bacias de decantação, não descartar água do 

sump direto no curso d’água; execução do PRAD

Sist.drenagem da cava, pilha de estéril, UTMs e áreas de 
apoio p/ bacias de decantação, não descartar água do 

sump direto no curso d’água; execução do PRAD

Aprimoramento do Modelo Projecional com base nos 
resultados do monitoramento microsísmico

Alteração da qualidade da água 
por carga orgânica, nutrientes e 

microorganismos

Aumento da ocorrência de processos 
erosivos e/ou intensificação dos já 

existentes

Alteração da qualidade do ar pela 
emissão de material particulado

Alteração da qualidade da água por 
óleos e graxas

Alteração da qualidade da água por 
sólidos (turbidez / cor)

Alteração nos níveis de vibração no 
solo  ou rocha

Resumo dos impactos sobre o meio físico e suas medidas mitigadoras

Componentes Ambientais Impactos Ambientais Medidas Mitigadoras
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Resumo dos impactos sobre o meio físico e suas medidas mitigadoras

Componentes Am-
bientais

Componentes Am-
bientais

Componentes Am-
bientais

Componentes Am-
bientais

Componentes Am-
bientais

Componentes Am-
bientais

Componentes Am-
bientais

Componentes Am-
bientais

Componentes Am-
bientais

Componentes Am-
bientais

Componentes Am-
bientais

Componentes Am-
bientais

Componentes Am-
bientais

Componentes Am-
bientais

Componentes Am-
bientais

Fauna

Unidades de Conservação

Atropelamento de fauna silvestre

Componentes Ambientais
Supressão de vegetação nativa na 

UC / ZA

Componentes Ambientais
Aumento da ocorrência de 

espécies sinantrópicas

Componentes Ambientais
Perda de habitats e 
nichos ecológicos

Componentes Ambientais
Impactos sobre a (conservação da) 

biodiversidade

Componentes Ambientais
Diminuição dos recursos 

para a fauna

Componentes Ambientais
Alteração na capacidade de 

visitação da UC

Componentes Ambientais
Diminuição da riqueza e 
abundância de espécies

Componentes Ambientais
Alteração das condições de 
fluxo gênico nos grupos de 

fauna

Sinalização, controle de velocidade, instalação de 
barreiras nos locais de travessia

Recomposição da vegetação em ambientes 
protegidos (RL, APPs, RPPN) nas fazendas da CSN

Resgate de fauna, programas de monitoramento e 
proteção de espécies importantes

Recomposição da vegetação em ambientes 
protegidos (RL, APPs, RPPN) nas fazendas da CSN

Educação Ambiental com a equipe, principalmente p/ 
evitar fornecimento de alimentos à animais

Plano de fogo otimizado. horários pre determinados 
para desmonte de rocha

Recomposição da vegetação em ambientes 
protegidos (RL, APPs, RPPN) nas fazendas da CSN

Resgate de fauna, programas de proteção e 
monitoramento da biodiversidade

Recomposição da vegetação em ambientes 
protegidos (RL, APPs, RPPN) nas fazendas da CSN

Educação Ambiental com a equipe, divulgação das 
pesquisas realizadas na UC e ZA

Recomposição da vegetação em ambientes 
protegidos (RL, APPs, RPPN) nas fazendas da CSN

Recomposição da vegetação em ambientes 
protegidos (RL, APPs, RPPN) nas fazendas da CSN

Recomposição da vegetação em ambientes 
protegidos (RL, APPs, RPPN) nas fazendas da CSN

Resumo dos impactos sobre o meio biótico e suas medidas mitigadoras

Componentes Ambientais Impactos Ambientais Medidas Mitigadoras

Componentes Ambientais
Perda de elementos de fauna 

de espécies raras, protegidas e/ou 
ameaçadas de extinção

Componentes Ambientais
Limpeza de áreas, destoca, 

terraplanagem e outras 
intervenções em áreas da UC / ZA

Componentes Ambientais
Emissão de ruídos com 

contribuição para o afugentamento 
de fauna na UC / ZA

Componentes Ambientais
Diminuição da permeabilidade 
dos ambientes naturais para a 

fauna

Componentes Am-
bientais

Componentes Ambientais

Componentes Ambientais
Componentes Am-

bientais

Vegetação

Fragmentação de habitats

Aumento do efeito de borda

Recomposição da vegetação em ambientes 
protegidos (RL, APPs, RPPN) nas fazendas da CSN

Recomposição da vegetação em ambientes 
protegidos (RL, APPs, RPPN) nas fazendas da CSN

Componentes Am-
bientais

Componentes Am-
bientais

Componentes Am-
bientais

Unidades de Conservação
Componentes Ambientais

Alteração no potencial de incêndios 
florestais na UC ou sua ZA

Componentes Ambientais
Alteração nas atividades de pesquisa / 

Educação Ambiental da UC

Educação Ambiental com a equipe, manutenção de 
brigada de combate a incendios na unidade

Incentivo para a realização de pesquisas e 
monitoramentos dentro da UC e na ZA

Componentes Ambientais Impactos Ambientais Medidas Mitigadoras
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41. Programas Ambientais
As medidas mitigadoras dos impactos previstos para Ampliação da Mina da Bocaina - CSN Arcos foram 
organizadas em “Programas Ambientais”, de maneira a facilitar a gestão ambiental do empreendimento. Esses 
programas foram elaborados de forma a contemplar o conjunto de medidas de mitigação e controle ambiental 
necessárias para garantir a “viabilidade ambiental” conforme premissas indicadas lá no início da Análise de 
Impactos Ambientais:
 • A instalação e operação do empreendimento ocorrerem de acordo com todas as leis ambientais 
aplicáveis;
 • Os padrões de qualidade ambiental no ambiente onde se insere o empreendimento permanecerem 
adequados, de maneira a garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade 
de vida e direito das pessoas, como prevê nossa Constituição.
Os seguintes programas ambientais foram propostos para o empreendimento:
 • Programa de Gestão Ambiental da Mina da Bocaina - CSN Arcos;
 • Programa de Auditoria Ambiental;
 • Programa de Gestão Ambiental dos Novos Avanços de Lavra;
 • Programa de Proteção e Monitoramento dos Recursos Hídricos;
 • Programa de Controle de Efluentes;
 • Programa de Controle e Monitoramento de Ruídos e Vibrações;
 • Programa de Controle das Emissões Atmosféricas e Monitoramento da Qualidade do Ar;
 • Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;
 • Programa de Gestão do Patrimônio Espeleológico;
 • Programa de Monitoramento de Fauna;
 • Programa de Mitigação dos Atropelamentos de Fauna;
 • Programa de Conservação das Espécies Ameaçadas de Fauna;
 • Programa de Conservação das Espécies Ameaçadas de Flora;
 • Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD);
 • Programa de Comunicação Social;
 • Programa de Educação Ambiental;
 • Programa de Mitigação dos Impactos sobre o Patrimônio Arqueológico.
A figura na página seguinte mostra as relações entre os programas ambientais previstos e as atividades do 
empreendimento.
Na sequência, são apresentados os conteúdos dos programas ambientais.

Resumo dos impactos sobre o meio físico e suas medidas mitigadoras

Componentes Am-
bientais

Componentes Am-
bientais

Componentes Am-
bientais

Componentes Am-
bientais

Componentes Am-
bientais

Comunidade/População/
Funcionarios

Componentes AmbientaisGeração de Expectativas

Componentes Ambientais
Alteração do cotidiano de 
comunidade(s) vizinha(s)

Componentes Ambientais
Geração de incômodo à 

comunidade e/ou alteração do 
cotidiano

Componentes Ambientais
Aumento do número de acidentes 

de trabalho

Componentes Ambientais
Intensificação do fluxo 

migratório para os municípios da 
região

Comunicação adequada das ações de contratação (pessoal, 
serviços) e sobre os impactos da ampliação

Medidas mitigadoras de ruídos, vibrações e poluição 
atmosférica (vide quadro Meio Físico) + comunicação social

Medidas mitigadoras de ruídos, vibrações e poluição 
atmosférica (vide quadro Meio Físico) + comunicação social

Cumprimento do PGR da mina, obediência às NRMs e NRs, 
capacitação e treinamento, direito de recusa

Oportunidades de crescimento interno. Contratações locais

Resumo	dos	impactos	sobre	o	meio	socioeconômico	e	suas	medidas	mitigadoras

Componentes Ambientais Impactos Ambientais Medidas Mitigadoras

Componentes Ambientais

Componentes Ambientais

Componentes Ambientais

Componentes Ambientais

Componentes Am-
bientais

Componentes Am-
bientais

Componentes Am-
bientais

Componentes Am-
bientais

Saúde

Infraestrutura de 
Serviços Públicos

Aumento dos casos de doenças 
decorrentes da poluição

Aumento da demanda sobre os 
serviços públicos de saúde

Proliferação de zoonoses

Aumento da demanda sobre os 
serviços públicos de segurança

Medidas mitigadoras de ruídos e principalmente poluição 
atmosférica (vide quadro Meio Físico)  

Oportunidades de crescimento interno. Contratações locais

Medidas de proteção contra ambientes propícios à 
proliferação de vetores, de acordo com o SESMT

Verificação de crimes a cumprir penas para novos 
funcionários, suporte à polícia local, afastamento de 

envolvidos de crimes com provas

Componentes Am-
bientais

Componentes Am-
bientais

Componentes Ambientais

Componentes Ambientais

Componentes Ambientais

Componentes Am-
bientais

Componentes Am-
bientais

Componentes Am-
bientais

Economia

Segurança

Sistema Viário

Aumento do número de empregos 
(oferta de novos postos de 

trabalho)

Aumento dos índices de 
criminalidade

Aumento no número de 
acidentes rodoviários

Oportunidades de crescimento interno. Contratações locais

Verificação de crimes a cumprir penas para novos 
funcionários, suporte à polícia local, afastamento de 

envolvidos de crimes com provas.

Orientações quanto à direção defensiva p/ prestadores de 
serviço envolvendo transporte
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Relação dos Programas Ambientais do empreendimento com as atividades previstas na mineração.
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Nr.P rogramas Ambientais

1P r. Gestão Ambiental da Mineração

2P r. Auditoria Ambiental

3P r. Gestão Amb. Novos Avanços de Lavra

4P r. Proteção e Monit. Recursos Hídircos

5P r. Controle de Efluentes

6P r. Controle e Monit. Ruído e Vibrações

7P r. Controle Emissões Atmosféricas e Monit. Qualidade do Ar

8 PGRS

9P r. Gestão do Patrimônio Espeleológico

10 Pr. Monitoramento de Fauna

11 Pr. Mitigação dos Atropelamentos de Fauna

12 Pr. Conserv. Espécies Ameaçadas de Fauna

13 Pr. Conserv. Espécies Ameaçadas da Flora

14 PRAD

15 Pr. Comunicação Social

16 Pr. Educação Ambiental

17 Pr. Mitigação Impactos sobre o Patrimônio Arqueológico

Gradação da relação do programa com as atividades do empreendimento:
Baixa Alta
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41.1. Programa de Gestão Ambiental da Mina da Bocaina - CSN Arcos

Programa de Gestão Ambiental da Mineração

Objetivos do Programa
 - Dotar o empreendimento de uma estrutura de Gestão Ambiental adequada para controlar seus impactos.
 - Realizar a gestão das ações necessárias para se atingir o nível esperado de desempenho ambiental na Mina da Bocaina 
- CSN Arcos.

Componentes Ambientais Todos os componentes ambientais dos meios físico, biótico e socioeconômico afetados 
pelo empreendimento

Área de abrangência Todo o complexo minerário da Mina da Bocaina – CSN Arcos e áreas de influência dos 
meios físico, biótico e socioeconômico

Período de implantação Ao longo de toda a vida útil do empreendimento

Ações de mitigação dos 
impactos

Impactos Medidas Previstas

Todo o conjunto de impactos potenciais do 
empreendimento

Programa Anual de Atividades de Meio 
Ambiente

Estabelecimento de indicadores e metas 
ambientais

Acompanhamento e Gestão Ambiental das 
operações realizadas na mineração e áreas 
de apoio

Treinamento e capacitação dos envolvidos 
com as ações de Gestão Ambiental

Relatórios periódicos de análise de 
desempenho ambiental da mineração

Indicadores de 
Desempenho

Indicador Meta

Cumprimento das condicionantes das 
licenças e autorizações ambientais

100% de cumprimento das condicionantes 
com acompanhamento das condicionantes

Cumprimento dos padrões da legislação 
ambiental

100% de atendimento aos limites legais nos 
resultados de monitoramentos ambientais

Análise Crítica da Gestão Ambiental
Relatório de análise de desempenho 
ambiental com análise crítica visando a 
melhoria contínua do SGA

Ganhos

Meio ambiente Sociedade

- Manutenção de níveis adequados da 
qualidade ambiental na região de inserção 
da Mina da Bocaina

 - Disponibilidade de informações 
adequadas sobre a qualidade ambiental 
(clareza na Gestão Ambiental)
 - Gestão Ambiental voltada para garantir a 
qualidade ambiental do entorno

41.2. Programa de Auditoria Ambiental

Programa de Auditoria Ambiental da Mina

Objetivos do Programa
 - Realizar a verificação do cumprimento das diretrizes e requisitos estabelecidos no SGA.
 - Prover a empresa das informações necessárias quanto à qualidade e conformidade da Gestão Ambiental praticada em 
relação aos requisitos da norma NBR ISO 14001 e padrões legais aplicáveis ao empreendimento.

Componentes Ambientais Todos os componentes ambientais dos meios físico, biótico e socioeconômico afetados 
pelo empreendimento

Área de abrangência Todo o complexo minerário da Mina da Bocaina – CSN Arcos e áreas de influência dos 
meios físico, biótico e socioeconômico

Período de implantação Ao longo de toda a vida útil do empreendimento

Ações de mitigação dos 
impactos

Impactos Medidas Previstas

Todo o conjunto de impactos potenciais do 
empreendimento Auditorias internas e externas

Indicadores de 
Desempenho

Indicador Meta

Plano de Ação da Auditoria
Elaboração de Plano de Ação p/ 100% das 
não conformidades / oportunidades de 
melhoria da auditoria

% de ações previstas no Plano de Ação da 
Auditoria cumpridas 80% das ações planejadas executadas

Melhoria contínua do SGA Relatórios de Análise Crítica do SGA com 
indicação de melhoria contínua

Ganhos

Meio ambiente Sociedade

- Avaliação periódica, por auditores, do SGA 
e do desempenho ambiental da Mina da 
Bocaina
 - Tratativa das não conformidades do SGA 
identificadas nas auditorias

 - Avaliação periódica, por auditores 
externos, da Gestão Ambiental da empresa.
 - Inserção das partes interessadas no SGA 
conforme requisitos norma NBR  ISO14001
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41.3. Programa de Gestão Ambiental dos Novos Avanços de Lavra 41.4. Programa de Proteção e Monitoramento dos Recursos Hídricos

Programa de Gestão Ambiental dos Novos Avanços de Lavra

Objetivos do Programa
- Planejar adequadamente os novos avanços de lavra
- Estabelecer as diretrizes para a mitigação dos impactos sobre a flora, fauna, recursos hídricos e cavidades naturais 
subterrâneas
- Garantir o comprometimento com os envolvidos nas atividades de abertura de novas frentes com as diretrizes ambientais

Componentes Ambientais Vegetação / Fauna / Solo / Recursos Hídricos Superficiais / Cavidades Naturais Subterrâneas

Área de abrangência 15,95 ha de área de avanço de lavra

Período de implantação Durante os avanços de lavra (0 a 4 anos)

Ações de mitigação dos 
impactos

Impactos Medidas Previstas

Impactos gerais da abertura de novas frentes 
de lavra

Demarcação em campo dos limites das novas 
áreas liberadas p/ evitar ultrapassagem

Capacitação dos funcionários envolvidos nas 
aberturas de novas frentes de lavra

Processos erosivos / assoreamento de cursos 
d’água

Instalação de sistemas de drenagem nas novas 
frentes de lavra

Uso de barreiras físicas, biomantas e outras 
formas de evitar erosão em áreas de solo 
exposto

Perda de cobertura vegetal nativa (supressão 
da vegetação)

Resgate de sementes, mudas (plântulas) 
epífitas (orquídeas, etc.) e rupícolas (cactos, 
etc.) para replantio

Perda / afugentamento da fauna

Afugentamento controlado da fauna / 
acompanhamento para relocação segura

Recuperação de ambientes degradados p/ 
formação de novos ambientes úteis p/  fauna

Supressão de cavidades naturais subterrâneas

Coletar dados e realizar o cadasto no CANIE

Executar o salvamento de espeleotemas e 
materiais de interesse

Executar o savalmento / coleta da fauna 
cavernícola

Indicadores de 
Desempenho

Indicador Meta

Afugentamento e salvamento da fauna da 
área de desmate

Ter o registro de todas as ações de manejo de 
animais silvestres durante os trabalhos de 
supressão da vegetação

Aproveitamento da biodiversidade de plantas 
da área de desmate

Maior diversidade possível, considerando o 
material que estiver disponível para o resgate

Proteção do córrego Santo Antônio
Manter a qualidade da água do córrego sem 
alteração na comparação a montante / jusante 
da mina

Salvamento e resgate do patrimônio 
espeleológico

Coletar materiais relevantes (espeleotemas, 
espécies da fauna de cavidades, etc.) das 
cavidades que serão suprimidas

Ganhos

Meio ambiente Sociedade

Manutenção da riqueza de fauna na região do 
empreendimento

Disponibilização de espeleotemas e 
outros materiais das cavidades para a 
conscientização, ensino e pesquisa

Aproveitamento da biodiversidade de plantas 
da área de desmate Aumento do conhecimento sobre a flora local

Manutenção da qualidade da água do córrego Santo Antônio 

Programa de Proteção e Monitoramento dos Recursos Hídricos

Objetivos do Programa
- Implantar ações visando à minimização dos impactos sobre os recursos hídricos superficiais e subterrâneos na área sob 
influência do empreendimento. 
- Promover o uso racional da água no empreendimento.

Componentes Ambientais Águas Superficiais e Subterrâneas

Área de abrangência Mina da Bocaina – CSN Arcos (córrego Santo Antônio e rio Candonga)

Período de implantação Ao longo de toda a vida útil do empreendimento

Ações de mitigação dos 
impactos

Impactos Medidas Previstas

Águas	Superficiais

Alteração da disponibilidade hídrica

Reuso da água no beneficiamento a úmido; 
aproveitamento da água de chuva p/ 
umidificação; bombeamento da mina p/ córr. 
Sto Antônio

Alteração da qualidade da água por óleos e 
graxas

Tratamento adequado do efluente do lavador; 
destinação dos resíduos feita corretamente

Alteração da qualidade da água por carga 
orgânica

Tratamento dos efluentes sanitários (esgotos 
dos banheiros)

Alteração da qualidade da água por sólidos 
(turbidez / cor)

Sist. drenagem da cava, pilha de estéril, UTMs 
e áreas de apoio p/ bacias de decantação, 
não descartar água do sump direto no curso 
d’água; execução do PRAD

Águas Subterrâneas

Alteração da disponibilidade hídrica 
subterrânea

Consumo consciente; avaliação das 
possibilidades de reuso; combate ao 
desperdício e vazamentos

Contaminação da água subterrânea / lençol 
freático

Capacitação e treinamento; kit atendimento 
emergências; infraestrura adequada p. 
manuseio, segregação, armazen. e destinação 
adequada dos resíduos

Indicadores de 
Desempenho

Indicador Meta

Vazões do rio Candonga e córr. Santo Antônio 
a montante / jusante

Atender vazões de baixo impacto previstas no 
Estudo Hidrogeológico

Vazão de bombeamento da mina Não aplicável (registro e controle)

Nível d’água do aquífero Não aplicável (registro e controle)

Qualidade das águas superficiais Sem alteração da qualidade da água entre 
montante e jusante 

Ganhos

Meio ambiente Sociedade

Preservação dos recursos hídricos superficiais Disponibildade de água para outros usos

Preservação dos recursos hídricos 
subterrâneos Disponibildade de água para outros usos

Manutenção da qualidade da água do córrego Santo Antônio

Manutenção da qualidade da água do rio Candonga 

Manutenção da qualidade da água do aquífero subterrâneo 



185 186
SIGNUS VITAE RIMA | AMPLIAÇÃO DA MINA DA BOCAINA - CSN ARCOS | SIGNUS VITAE

41.5.	Programa	de	Controle	de	Efluentes 41.6. Programa de Controle e Monitoramento de Ruídos e Vibrações

Programa	de	Controle	de	Efluentes

Objetivos do Programa
- Garantir  o lançamento dos efluentes da Mina da Bocaina – CSN ocorram de acordo com os padrões legais  
- Evitar a possibilidade de poluição dos recursos hídricos 
- Cumprir o Plano de Monitoramento dos Efluentes

Componentes Ambientais Recursos hídricos superficiais

Área de abrangência Mina da Bocaina (instalações sanitárias e demais áreas de apoio que geram efluentes)

Período de implantação Ao longo de toda a vida útil do empreendimento

Ações de mitigação dos 
impactos

Impactos Medidas Previstas

Alteração da qualidade da água por óleos e 
graxas

Tratamento adequado do efluente do lavador; 
destinação dos resíduos feita corretamente

Alteração da qualidade da água por carga 
orgânica

Tratamento dos efluentes sanitários (esgotos 
dos banheiros)

Indicadores de 
Desempenho

Indicador Meta

Padrões de lançamento do efluente da E.T.E. 
(estação de tratamento de efluentes sanitários 
- esgotos)

Lançamento sempre em conformidade com os 
parâmetros da a DN COPAM-CERH 01/2005

Padrões de lançamento do efluente das 
S.A.O.s (separadores água-óleo)

Lançamento sempre em conformidade com os 
parâmetros da a DN COPAM-CERH 01/2005

Ganhos
Meio ambiente Sociedade

Manutenção da qualidade da água do córrego Santo Antônio

Manutenção da qualidade da água do rio Candonga

Programa de Controle e Monitoramento de Ruídos e Vibrações

Objetivos do Programa
- Garantir que as operações ocorram com níveis adequados de geração de ruído e vibrações. 
- Evitar incômodos ou prejuízos ao entorno e também danos ao patrimônio espeleológico.

Componentes Ambientais Atmosfera (ruído), solo (vibrações), comunidade e fauna

Área de abrangência Mina da Bocaina - CSN Arcos e áreas de entorno (incluindo comunidades Boca da Mata e 
Corumbá)

Período de implantação Ao longo de toda a vida útil do empreendimento

Ações de mitigação dos 
impactos

Impactos Medidas Previstas

Ruído

Alteração dos níveis de ruído em desacordo 
com os padrões legais

Manutenção e regulagem apropriada da 
frota e equipamentos; uso de atenuadores de 
ruído onde necessário; desmonte controlado 
de rochas; monitoramento de ruídos; 
solucionar desvios registrados e implementar 
oportunidades de melhoria

Afugentamento de fauna

Geração de incômodos às comunidades

Vibrações

Danos estruturais ao patrimônio espeleológico Desmonte controlado de rochas; 
procedimentos preventivos de comunicação 
dos desmontes de rochas; definição e 
atualização periódica do Modelo Projecional 
(distância e carga do fogo aceitáveis); 
monitoramento das vibrações

Alteração dos níveis de ruído em desacordo 
com os padrões legais

Afugentamento de fauna

Geração de incômodos às comunidades Emprego de barreira verde

Indicadores de 
Desempenho

Indicador Meta

Ruído

Nível de pressão sonora, em dB(A) 100% de conformidade com a norma ABNT 
NBR 10151:2020

Nível de pressão acústica, em dB(L) e dB(A) 100% de conformidade com a norma ABNT 
NBR 9653:2018

Vibrações

Velocidade de partícula de pico resultante, em 
mm/s

100% de conformidade com a norma ABNT 
NBR 9653:2018

Ganhos

Meio ambiente Sociedade

Proteção ao patrimônio espeleológico Sossego para a comunidade (evita-se a 
ocorrência de reclamações / incômodos)Níveis de ruído dentro dos padrões legais

Níveis de vibração dentro dos padrões legais
Conservação das edificações contra 
ocorrência de rachaduras decorrentes das 
detonações
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41.7. Programa de Controle das Emissões Atmosféricas e Monitoramento 
da Qualidade do Ar

41.8. Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

Programa de Gestão e Monitoramento da Qualidade do Ar

Objetivos do Programa
- Estabelecer as medidas de controle ambiental que resultarão no controle de emissões de poeiras e dos escapamentos dos 
veículos 
- Estabelecer a rede de monitoramento da qualidade do ar 
- Estabelecer os mecanismos para que se possa avaliar a eficácia das medidas

Componentes Ambientais Atmosfera

Área de abrangência Mina da Bocaina - CSN Arcos e áreas de entorno

Período de implantação Ao longo de toda a vida útil do empreendimento

Ações de mitigação dos 
impactos

Impactos Medidas Previstas

Alteração da qualidade do ar pela emissão de 
material particulado

Filtros de mangas nas UTMs e transferências 
de correias; filtro coletor nas perfuratrizes; 
aspersão de névoa nos pontos de lançamento 
pedras; umidificação das vias da mineração 
em uso

Monitoramento da qualidade do ar p/ 
identificação de eventual condição indesejada

Alteração da qualidade do ar pela emissão de 
gases de combustão / veiculares

Manutenção preventiva / regulagem em 
máquinas e equipamentos utilizados

Indicadores de 
Desempenho

Indicador Meta

Emissões fugitivas (visuais) Máximo de 5 eventos/mês

Partículas Totais em Suspensão (PTS) Coleta 24 hrs. = 240mg/m3 
Média Geométrica Anual = 80 mg/m3

Opacidade (veículos a diesel) Limites das Resoluções CONAMA nº 418/2009 
e 490/2018*

Ganhos

Meio ambiente Sociedade

Qualidade do ar dentro dos padrões
Preservação da saúde e das condições 
de qualidade de vida no entorno do 
empreendimento

Desenvolvimento adequado da vegetação Evitam-se condições de incômodo à 
comunidade devido a emissão de poeiras

Proteção dos ambientes das áreas de 
influência das cavidades

Preservação do patrimônio histórico e 
arqueológico (Sítio da Posse Grande)

* Cada marca e modelo de caminhão possui um limite específico

PGRS - Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

Objetivos do Programa
- Dotar o empreendimento de uma estrutura de gestão ambiental para a operacionalização do Ciclo PDCA. 
- Atingir o nível esperado de desempenho ambiental.

Componentes Ambientais Todos os afetados pelo empreendimento

Área de abrangência Todo o complexo minerário da Mina da Bocaina – CSN Arcos e área de entorno

Período de implantação Ao longo de toda a vida útil do empreendimento

Ações de mitigação dos 
impactos

Impactos Medidas Previstas

Todo o conjunto de impactos potenciais do 
empreendimento

Programa Anual de Atividades de Meio 
Ambiente

Acompanhamento de indicadores e metas 
ambientais

Treinamento e capacitação dos envolvidos 
com as ações de Gestão Ambiental

Relatórios periódicos de análise de 
desempenho ambiental da mineração

Indicadores de 
Desempenho

Indicador Meta

Número de condicionantes cumpridas / Nr. 
Total de condicionantes

100% de cumprimento das condicionantes 
com acompanhamento das condicionantes

Resultados dos monitoramentos ambientais 100% de atendimento aos limites legais com 
indicadores meio ambiente

Análise Crítica da Gestão Ambiental, visando a 
Melhoria Contínua do Desempenho Ambiental 
do Empreendimento

Melhoria contínua com relatório de análise de 
desempenho ambiental

Ganhos

Meio ambiente Sociedade

Manutenção de níveis adequados da 
qualidade ambiental na região de inserção da 
Mina da Bocaina.

Disponibilidade de informações adequadas 
sobre o desempenho ambiental da Mina da 
Bocaina; redução de distúrbios decorrentes da 
atividade de mineração
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41.9.	Programa	de	Gestão	do	Patrimônio	Espeleológico 41.10. Programa de Monitoramento de Fauna

Programa	de	Gestão	do	Patrimônio	Espeleológico	do	Entorno	da	Mina	da	Bocaina

Objetivos do Programa
- Garantir a integridade do patrimônio espeleológico conforme nível de impacto previsto no âmbito do licenciamento 
ambiental.

Componentes Ambientais Cavernas (cavidades naturais subterrâneas) e fauna associada a esses ambientes

Área de abrangência Cavernas presentes na Área de Entorno de 250 m da Mina da Bocaina - CSN Arcos

Ações de mitigação dos 
impactos

Impactos Medidas Previstas

Supressão de cavidades

Mapeamento, relatório fotográfio e registro 
no CANIE

Inventário de espeleotemas e elementos 
geológicos

Salvamento de elementos geoespeleológicos

Inventário e coleta de fauna das cavidades a 
serem suprimidas

Outros impactos irreversíveis (trincas, 
rachaduras, subsidência, etc.)

Respeitar “zonas de restrição” para cavidades 
mais próximas do pit da mina

Plano de fogo respeitar o Modelo 
Projecional (Programa de Controle 
Vibrações), monitoramento sismográfico e 
geoespeleológico

Deposição excessiva de poeiras nas cavidades
Controle das emissões atmosféricas (Programa 
de Controle de Emissões), monitoramento de 
deposição de poeiras

Afugentamento da fauna (morcegos e outros 
usuários das cavidades)

Controle dos ruídos da mineração (Programa 
de Controle de Ruídos), monitoramento 
bioespeleológico

Conservação dos ambientes naturais 
associados às cavernas (áreas de influência 
das cavidades)

Indicadores de 
Desempenho

Indicador Meta

Velocidade de partícula (vibração) Atendimento limites norma NBR 9653:2018

Deposição de material particulado nas 
cavidades Índice de deposição de poeira adequado

Avaliação geoespeleológica Estado de conservação das cavidades 
adequado (sem danos irreversíveis)

Fauna das cavidades
Curva de acumulação de espécies, registros de 
espécies raras, ameaçadas, troglomórficas ou 
troglóbios confirmados

Ganhos

Meio ambiente Sociedade

Conservação do patrimônio espeleológico (cavernas)

Conservação da fauna associada ao patrimônio espeleológico (cavernas)

Aumento do conhecimento sobre os ambientes de cavernas (com os dados gerados pelos 
monitoramentos)

Programa de Monitoramento de Fauna

Objetivos do Programa
- Realizar o registro da ocorrência de fauna 
- Coletar informações ecológicas a respeitos dos grupos estudados
- Avaliar e propor ações de conservação da fauna de ocorrência na área do empreendimento

Componentes Ambientais Fauna

Área de abrangência Propriedades da CSN Arcos e entorno (AID Meio Biótico)

Período de Implementação Ao longo de toda a vida útil do empreendimento (revisão prevista após 5 anos de 
execução) 

Ações de mitigação dos 
impactos

Impactos Medidas Previstas

Aumento da ocorrência de espécies 
sinantrópicas

Educação Ambiental com a equipe, 
principalmente p/ evitar disponibilidade ou 
fornecimento de alimentos a animais 

Perda de habitats e nichos ecológicos

Recomposição da vegetação em ambientes 
protegidos (RL, APPs, RPPN) nas fazendas 
da CSN, controle de ruídos e emissões 
atmosféricas

Diminuição dos recursos para a fauna

Diminuição da permeabilidade dos ambientes 
naturais para a fauna

Diminuição da riqueza e abundância de 
espécies

Alteração das condições de fluxo gênico nos 
grupos de fauna

Indicadores de 
Desempenho

Indicador Meta

Diversidade da fauna Índices de diversidade ≥ diagnóstico com 
Relatórios de Monitoramento de Fauna 

Presença de espécies indicadoras de 
qualidade ambiental

Permanência de espécies indicadoras 
registradas em estações amostrais com 
Relatórios de Monitoramento de Fauna

Curva de suficiência amostral Estabilidade da curva de suficiência amostral 
com Relatórios de Monitoramento de Fauna

Ocorrência de Espécies Ameaçadas Não aplicável

Ganhos

Meio ambiente Sociedade

Manutenção dos processos ecológicos existentes

Manutenção da diversidade de fauna existente

Aumento do conhecimento sobre a fauna do contexto de inserção da Mina
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41.11. Programa de Mitigação dos Atropelamentos de Fauna 41.12. Programa de Conservação das Espécies Ameaçadas de Fauna

Programa de Mitigação dos Atropelamentos de Fauna

Objetivos do Programa
- Implantar ações visando minimizar os casos de atropelamento da fauna

Componentes Ambientais Fauna

Área de abrangência Vias internas da mineração, na área do pit de lavra e de ligação com as UTMs e áreas de apoio.

Período de Implantação Ao longo de toda a vida útil do empreendimento

Ações de mitigação dos 
impactos

Impactos Medidas Previstas

Atropelamento de fauna silvestre

Sensibilização e treinamento dos funcionários

Registro, visualização e comuincação quanto 
ao avistamento de fauna na mina

Controle de velocidade dos caminhões e 
máquinas na mina

Sinalização, controle de velocidade, instalação 
de barreiras nos locais de travessia

Implantação de sinalização nas vias

Pontos de recorrentes atropelamentos de 
fauna

Implantação de melhorias nas vias para evitar 
a presença de fauna em pontos recorrentes

Indicadores de 
Desempenho

Indicador Meta

Registro de perda de indivíduos de fauna
“zero” indivíduos de fauna atropelados, 
inclusive e principalmente de espécies 
ameaçadas de extinção

Ações de treinamento, Educação Ambiental e 
sensibilização

Cumprimento de 100% das ações planejadas 
de educação e sensibilização dos funcionários

Ações de redução do risco de atropelamento 
de fauna implantadas

Cumprimento de 100% das ações planejadas 
a partir dos registros e resultados das demais 
ações do programa

Ganhos

Meio ambiente Sociedade

Diminuição da perda de espécies por atropelamento no interior da mina

Redução de riscos de acidentes em decorrência da presença de fauna nas vias internas em uso 
na mineração

Programa de Conservação das Espécies Ameaçadas da Fauna

Objetivos do Programa
- Implantar ações visando à proteção e conservação de espécies da fauna ameaçada e/ou de interesse para conservação 
- Promover ações e sensibilização e envolvimento das comunidades locais na conservação das espécies ameaçadas
- Contribuir para a mitigação dos impactos sobre a fauna

Componentes Ambientais Fauna

Área de abrangência Propriedades da CSN (fazendas Bocaina e Posse Grande), áreas de vegetação nativa e unidades 
de conservação do entorno

Período de Implementação Ao longo de toda a vida útil do empreendimento

Ações de mitigação dos 
impactos

Impactos Medidas Previstas

Perda de elementos de fauna de espécies 
raras, protegidas e/ou ameaçadas de extinção

Educação Ambiental com a equipe, 
principalmente p/ evitar disponibilidade ou 
fornecimento de alimentos a animais 

Perda de habitats e nichos ecológicos

Recomposição da vegetação em ambientes 
protegidos (RL, APPs, RPPN) nas fazendas 
da CSN, controle de ruídos e emissões 
atmosféricas

Diminuição dos recursos para a fauna

Diminuição da permeabilidade dos ambientes 
naturais para a fauna

Diminuição da riqueza e abundância de 
espécies

Alteração das condições de fluxo gênico nos 
grupos de fauna

Afugentamento / afastamento da fauna 
ameaçada de extinção já registrada na região

Acompanhamento dos registros de fauna 
ameaçada nos monitoramentos, interpretação 
dos hábitos ecológicos, e ações específicas de 
proteção, com base nos dados coletados

Impactos sobre a fauna ameaçada decorrentes 
da falta de conscientização / conhecimento

Ações de Educação Ambiental e Comunicação 
Social junto às comunidades envolvendo o 
tema das espécies ameaçadas da fauna

Indicadores de 
Desempenho

Indicador Meta

Registro de Espécies Ameaçadas de Fauna
Manter lista de espécies ameaçadas de 
ocorrência na região atualizada com os 
resultados dos monitoramentos

Registro de perda de indivíduos de espécies 
ameaçadas de fauna

“zero” perda de indivíduos de espécies 
ameaçadas em decorrência das atividades da 
mina

Ações de Educação Ambiental e 
conscientização

Execução de 100% das ações planejadas 
anualmente

Ações de conservação de espécies ameaçadas
Execução e registro das ações de conservação 
de espécies ameaçadas conforme 
planejamento

Ganhos

Meio ambiente Sociedade

Manutenção da diversidade de fauna ameaçada no contexto de inserção do 
empreendimento 

Aumento do conhecimento sobre as espécies ameaçadas da fauna de ocorrência na 
região 
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41.13. Programa de Conservação das Espécies Ameaçadas da Flora 41.14. Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)

Programa de Conservação das Espécies Ameaçadas da Flora

Objetivos do Programa
- Implantar ações visando minimizar os casos de atropelamento da fauna

Componentes Ambientais Vegetação

Área de abrangência  Área do avanço de lavra e áreas das propriedades da CSN (fazendas Bocaina e Posse Grande) 
destinadas aos projetos de recomposição florestal

Período de Implantação Primeiros 4 anos da licença, ou enquanto durarem as atividades de abertura de novas frentes 
de lavra 

Ações de mitigação dos 
impactos

Impactos Medidas Previstas

Redução das perdas de indivíduos de espécies 
ameaçadas da flora

Identificação da ocorrência de espécies da 
flora protegidas por lei ou ameaçadas na área 
de corte

Salvamento de plântulas, epítitas, rupícolas, 
herbáceas e arbustivas de espécies ameaçadas 
da flora

Recomposição da vegetação em ambientes 
protegidos (RL, APPs, RPPN) nas fazendas da 
CSN

Impactos sobre a flora ameaçada decorrentes 
da falta de conscientização / conhecimento

Ações de Educação Ambiental e Comunicação 
Social junto às comunidades envolvendo o 
tema das espécies ameaçadas da flora

Indicadores de 
Desempenho

Indicador Meta

Registro de Espécies Ameaçadas de Flora Lista de espécies ameaçadas de ocorrência na 
área de abertura de novas frentes na mina

Número de indivíduos de espécies ameaçadas 
de flora recuperados / plantados

Maior número possível, seguindo indicações 
do PTRF

Ações de Educação Ambiental e 
conscientização

Execução de 100% das ações planejadas 
anualmente

Ações de conservação de espécies ameaçadas
Execução e registro das ações de conservação 
de espécies ameaçadas conforme 
planejamento

Ganhos

Meio ambiente Sociedade

Salvamento / replantio de espécies ameaçadas 
ou protegidas da flora

Aumento da conscientização sobre a 
necessidade de proteção de espécies 
ameaçadas da flora

Aumento do conhecimento sobre as epécies ameaçadas da flora da região do empreendimento

Plano de Recuperação de Áreas Degradadas

Objetivos do Programa
- Garantir a recuperação das áreas degradadas e o restabelecimento de índices de diversidade florística compatíveis com os 
estágios de regeneração da área desmatada. 
- Indicar a metodologia do monitoramento de acompanhamento de sucesso do projeto. 
- Estabelecer e descrever as diretrizes e metodologias a serem empregadas na restauração.

Componentes Ambientais Vegetação / Fauna / Solo / Recursos Hídricos Superficiais / Cavidades Naturais Subterrâneas

Área de abrangência  Área do avanço de lavra e áreas das propriedades da CSN (fazendas Bocaina e Posse Grande) 
destinadas aos projetos de recomposição florestal

Período de Implementação Ao longo de toda a vida útil da mina, até o fechamento

Ações de mitigação dos 
impactos

Impactos Medidas Previstas

Processos erosivos / assoreamento de cursos 
d’água

Instalação de sistemas de drenagem nas novas 
frentes de lavra

Uso de barreiras físicas, biomantas e outras 
formas de evitar erosão em áreas de solo 
exposto

Perda de cobertura vegetal nativa (supressão 
da vegetação)

Resgate de sementes, mudas (plântulas) 
epífitas (orquídeas, etc.) e rupícolas (cactos, 
etc.) para replantio

Perda / afugentamento da fauna

Afugentamento controlado da fauna / 
acompanhamento para relocação segura

Recuperação de ambientes degradados p/ 
formação de novos ambientes úteis p/  fauna

Supressão de cavidades naturais subterrâneas

Coletar dados e realizar o cadasto no CANIE

Executar o salvamento de espeleotemas e 
materiais de interesse

Executar o savalmento / coleta da fauna 
cavernícola

Indicadores de 
Desempenho

Indicador Meta

Ocorrência de processos erosivos Evitar / eliminar qualquer ocorrência de 
processo erosivo

Índice de cobertura floretal Alcançar cobertura suficiente para inibir o 
desenvolvimento de gramíneas competidoras

Infestação por espécies competidoras
Nenhuma área com comprometimento 
da restauração devido à infestação por 
competidoras

Mortalidade de indivíduos plantados Índices de mortalidade que não prejudiquem 
o reflorestamento

Presença e uso da área pela fauna Registros de vestígios ou indicação direta de 
uso das áreas recuperadas pela fauna

Ganhos

Meio ambiente Sociedade

Áreas degradadas recuperadas
Manutenção da cobertura florestal na área do 
contexto da Mina da Bocaina - CSN Arcos

Maior conectividade entre os fragmentos 
no trecho do vale do córrego Santo Antônio 
dentro das propriedades CSN

Manutenção da qualidade da água do córrego Santo Antônio
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41.15. Programa de Comunicação Social 41.16. Programa de Educação Ambiental

Programa de Educação Ambiental

Objetivos do Programa
- Estabelecer as orientações e ações para a prática da Educação Ambiental, com o público interno e externo da CSN
- Cumprir com os preceitos da Deliberação Normativa COPAM 214/2017

Componentes Ambientais Todos os componentes ambientais relacionados com o empreendimento

Área de abrangência Compreende todos os indivíduos, grupos sociais, comunidades e populações, em função da 
abrangência da Área de Influência Direta do empreendimento

Período de Implementação Ao longo de toda a vida útil do empreendimento

Ações de mitigação dos 
impactos

Impactos Medidas Previstas

Todos os impactos do empreendimento devem 
ser trabalhados no PEA

Público Externo: Projeto de Capacitação; 
Projeto Intervenção Ambiental Comunitária 
/ Escolar; Projeto Cidade como Patrimônio 
Cultural

Público interno: Projeto Integração 
Comunitária; Projeto SEMPRE Conscientizado

Ambos os públicos: Projeto Datas 
Comemorativas; Projeto Palestras 
Socioambientais

Indicadores de 
Desempenho

Indicador Meta

Número de participantes nos eventos
Executar as atividades conforme Plano Anual 
de Educação AmbientalGrau de satisfação dos participantes

Carga horária das atividades desenvolvidas

Ganhos

Meio ambiente Sociedade

Conhecimento dos impactos e Gestão 
Ambiental da empresa; comprometimento e 
participação também nas ações individuais de 
preservação do Meio Ambiente.

Reflexão, sensibilização e mudança de atitude 
em relação ao comprometimento com as 
práticas sustentáveis e respeito ao Meio 
Ambiente.

Programa de Comunicação Social

Objetivos do Programa
- Estabelecer / manter um canal de comunicação entre a empresa e a sociedade p/ informar as comunidades sobre as 
atividades e o desempenho ambiental da  Mina da Bocaina 
- Esclarecer as partes interessadas e eliminar conflitos que por ventura surjam. 
- Permitir a real compreensão do público em relação à empresa e ao empreendimento.

Componentes Ambientais Todos os componentes ambientais relacionados com o empreendimento

Área de abrangência Indivíduos, grupos sociais, comunidades e populações, em função da abrangência da Área de 
Influência Direta do empreendimento

Período de Implantação Ao longo de toda a vida útil do empreendimento

Ações de mitigação dos 
impactos

Impactos Medidas Previstas

Ativação econômica e geração de 
oportunidades (empregos e demandas por 
serviços e insumos / materiais)

Comunicação adequada das ações de 
contratação (pessoal, serviços) e sobre os 
impactos da ampliação

Geração de Expectativas

Devolutiva do Diagnóstico Socioambiental 
Participativo

Comunicações sobre as obras e novas 
intervenções na mineração

Comunicação interna com os funcionários 
sobre o projeto

Divulgação do andamento dos programas 
ambientais

Indicadores de 
Desempenho

Indicador Meta

Cronograma das atividades de comunicação Cumprimento de 100% das ações previstas no 
planejamento de comunicação

Grau de satisfação dos participantes nas 
interações realizadas Avaliação de bom / ótimo > 90%

Registros de reclamações / conflitos sociais Ausência de reclamações / conflitos sociais 
decorrentes da mineração

Ganhos

Meio ambiente Sociedade

Condição de entendimento da sociedade sobre o empreendimento e seu nível de impacto 
social

 - Prevenção de ocorrência de reclamações / 
conflitos sociais
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41.17.	Programa	de	Mitigação	dos	Impactos	sobre	o	Patrimônio	Arqueológico

Alguns dos impactos não podem ser evitados ou mitigados, tais como a supressão da vegetação na área onde 
será feita a lavra do minério, e a supressão de cavidades naturais subterrâneas existentes nesse mesmo espaço. 
Para essas condições, a legislação ambiental brasileira prevê que a empresa realize “compensações ambientais”, 
ou seja, adote medidas para “balancear” esses impactos realizando ações positivas para o meio ambiente no 
mesmo contexto ou em outra localidade.
As compensações ambientais prevista para a Ampliação da Mina da Bocaina – CSN Arcos são as seguintes:
 • Compensação da Lei do SNUC (Lei Federal 9985/2000) para empreendimentos de significativo impacto 
ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente com base no EIA/RIMA;
 • Compensação para conservação de espécies da flora ou da fauna ameaçadas de extinção (Lei 
20.922/2013);
 • Compensação por corte de vegetação do bioma Mata Atlântica em estágio médio ou avançado de 
regeneração (Lei da Mata Atlântica, n° 11.428/2006);
 • Compensação por impactos irreversíveis sobre cavidades naturais subterrâneas (Decreto 6640/2008).
A seguir apresenta-se uma breve descrição de cada uma das medidas de compensação previstas.

42.1. Compensação pela Lei do SNUC

Em Minas Gerais essa compensação se dá com base no Decreto Estadual nº 45.175/2009, o qual estabelece 
metodologia de gradação de impactos ambientais e procedimentos para fixação e aplicação da compensação 
ambiental.
O processo de compensação ambiental deve se iniciar após a devida aprovação do mesmo, sendo que o 
Parecer Único da unidade da SUPRAM responsável pelo licenciamento é documento requerido para a devida 
formalização. 
O processo ocorre junto à Gerência de Compensação Ambiental do IEF, e os pareceres são avaliados e aprovados 
na Câmara de Proteção à Biodiversidade e de Áreas Protegidas (CPB) do COPAM.
Essa compensação é meramente pecuniária (financeira) e ocorrerá somente depois de que seja emitida a licença 
para a Ampliação da Mina da Bocaina – CSN Arcos.

42.2. Compensação Florestal por Atividade Minerária

As minerações que demandam a supressão de vegetação nativa ficam condicionadas “à adoção, pelo 
empreendedor, de medida compensatória florestal que inclua a regularização fundiária e a implantação de 
Unidade de Conservação de Proteção Integral, independentemente das demais compensações previstas em lei”.
A empresa irá direcionar essa compensação para área localizada no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, no 
município de Itacarambi.
A compensação da empresa terá uma extensão territorial (área) objeto da compensação de 9,37ha, equivalente 
à área de vegetação nativa a ser suprimida para a ampliação da Mina da Bocaina. 
Conforme previsto pela legislação (Portaria IEF 27/2017), o processo de compensação florestal por atividade 
minerária será instruído por meio de um “PECF – Projeto Executivo de Compensação Florestal”, documento 
técnico que será protocolizado juntamente com os demais documentos do requerente numa Unidade Regional 
do IEF.

42.3. Compensação Florestal por Supressão de Mata Atlântica

Da mesma forma que na compensação anterior, a empresa realizará a compensação de 9,37 ha adicionais, 
também em área localizada no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, no município de Itacarambi a fim de 
cumprir com a compensação por supressão de 9,37 ha de Mata Atlântica em estágio médio de regeneração.
Esta compensação está prevista na Lei da Mata Atlântica (Lei Federal 11.428/2006), e segue procedimento 

42. Medidas Compensatórias

Programa de Conservação das Espécies Ameaçadas da Flora

Objetivos do Programa
- Implantar ações visando minimizar os casos de atropelamento da fauna

Componentes Ambientais Vegetação

Área de abrangência  Área do avanço de lavra e áreas das propriedades da CSN (fazendas Bocaina e Posse Grande) 
destinadas aos projetos de recomposição florestal

Período de Implantação Primeiros 4 anos da licença, ou enquanto durarem as atividades de abertura de novas frentes 
de lavra 

Ações de mitigação dos 
impactos

Impactos Medidas Previstas

Redução das perdas de indivíduos de espécies 
ameaçadas da flora

Identificação da ocorrência de espécies da 
flora protegidas por lei ou ameaçadas na área 
de corte

Salvamento de plântulas, epítitas, rupícolas, 
herbáceas e arbustivas de espécies ameaçadas 
da flora

Recomposição da vegetação em ambientes 
protegidos (RL, APPs, RPPN) nas fazendas da 
CSN

Impactos sobre a flora ameaçada decorrentes 
da falta de conscientização / conhecimento

Ações de Educação Ambiental e Comunicação 
Social junto às comunidades envolvendo o 
tema das espécies ameaçadas da flora

Indicadores de 
Desempenho

Indicador Meta

Registro de Espécies Ameaçadas de Flora Lista de espécies ameaçadas de ocorrência na 
área de abertura de novas frentes na mina

Número de indivíduos de espécies ameaçadas 
de flora recuperados / plantados

Maior número possível, seguindo indicações 
do PTRF

Ações de Educação Ambiental e 
conscientização

Execução de 100% das ações planejadas 
anualmente

Ações de conservação de espécies ameaçadas
Execução e registro das ações de conservação 
de espécies ameaçadas conforme 
planejamento

Ganhos

Meio ambiente Sociedade

Salvamento / replantio de espécies ameaçadas 
ou protegidas da flora

Aumento da conscientização sobre a 
necessidade de proteção de espécies 
ameaçadas da flora

Aumento do conhecimento sobre as epécies ameaçadas da flora da região do empreendimento
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bastante similar ao da compensação anterior. Da mesma forma, será elaborado outro “PECF – Projeto Executivo 
de Compensação Florestal” para instruir o processo de aprovação da compensação proposta junto à Unidade 
Regional do IEF

42.4. Compensação Florestal por Supressão de Indivíduos de Espécies 
Ameaçadas de Extinção

Nas parcelas de vegetação amostradas no diagnóstico e inventário não houve nenhum registro da ocorrência 
de espécies ameaçadas da flora presentes na Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção. 
Muito embora não tenham sido amostradas nas parcelas, são exemplos de espécies da flora brasileira ameaçadas 
de extinção relativamente comuns na região:
 • Os cedros do gênero Cedrela (Cedrela fissilis Vell., e Cedrela odorata L.);
 • A braúna (Melanoxylon brauna Schott);
 • O jacarandá-da-Bahia (Dalbergia nigra (Vell) Allemão ex Benth.);
 • Várias orquidáceas como Cattleya walkeriana Gardner, epífitas do gênero Anathallis e outras espécies 
rupícolas, algumas delas raras, como a Gardnerina angustata (Gardner) R.M.King & H.Rob., bem como espécies 
do gênero Alstroemeriaceae, sendo que muitas dessas espécies características dos ambientes rupícolas.
Somam-se às espécies listadas como ameaçadas de extinção, as espécies protegidas por lei, como os ipês 
(Handroanthus serratifolius (Vahl) S.O.Grose, H. chrysotrichus (Mart. ex A.DC.) Mattos, H. ochraceus (Cham.) 
Mattos, H. albus (Cham.) Mattos).
Dado o registro dessas espécies na região, foi previsto o plantio de no mínimo 100 indivíduos de cada uma das 
espécies ameaçadas relacionadas no PTRF.

42.5. Compensação por Impactos Irreversíveis sobre Cavidades Naturais 
Subterrâneas

Dentro dos 15,95 ha de ampliação do pit de lavra da Mina da Bocaina – CSN Arcos estão registradas três cavidades: 
CSNBO 207, CSNBO 208 e CSNBO 209. Essas cavidades serão suprimidas para a ampliação dos limites da cava. 
Os estudos espeleológicos classificaram as cavidades CSNBO 207, CSNBO 208 e CSNBO 209 como de “alta 
relevância”. Confirmados os graus de relevância das cavidades pela autoridade ambiental, a empresa deverá 
realizar a compensação apresentando 6 cavidades naturais subterrâneas, também classificadas como de alta 
relevância, na litologia calcário e preferencialmente na região do empreendimento, as quais deverão ser 
preservadas em caráter permanente.
Assim como as demais compensações, essas ações e medidas são conduzidas em paralelo ao processo de 
licenciamento, em processo específico que analisa essa questão das cavidades.

As medidas mitigadoras dos impactos previstos para Ampliação da Mina da Bocaina - CSN Arcos foram 
organizadas em “Programas Ambientais”, de maneira a facilitar a gestão ambiental do empreendimento. Esses 
programas foram elaborados de forma a contemplar o conjunto de medidas de mitigação e controle ambiental 
necessárias para garantir a “viabilidade ambiental” conforme premissas indicadas lá no início da Análise de 
Impactos Ambientais:
 • A instalação e operação do empreendimento ocorrerem de acordo com todas as leis ambientais 
aplicáveis;
 • Os padrões de qualidade ambiental no ambiente onde se insere o empreendimento permanecerem 
adequados, de maneira a garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade 
de vida e direito das pessoas, como prevê nossa Constituição.
O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) analisou o projeto de Ampliação da Mina da Bocaina- CSN Arcos, o qual 
considera o incremento da capacidade produtiva de 6 para 7,5 milhões de toneladas por ano, e também o 
acréscimo de uma área de 15,95 ha ao pit atual de lavra, sem alterações nas estruturas de beneficiamento do 
minério e infraestruturas de apoio. 
A Mina da Bocaina – CSN Arcos está em operação há mais de 50 anos, sendo responsável inicialmente pelo 
fornecimento de calcário para os processos siderúrgicos da Usina Presidente Vargas (UPV), no município de 
Volta Redonda – RJ, e a partir dos anos 2000 também pelo fornecimento da matéria-prima para a fabricação de 
cimento na unidade industrial da CSN instalada na mesma localidade, no município de Arcos – MG.
A região é caracterizada pelo calcário, que dá origem ao “relevo cárstico” o qual determina como se formam os 
rios, a ocorrência de surgências, sumidouros e das cavernas. 
É o relevo cárstico que determina também a possibilidade de aproveitamento das áreas pela agropecuária: 
os trechos de solo profundo e relevo suave são ocupados por campos agrícolas e pastagens, enquanto os 
afloramentos calcários e seus entornos guardam a maior parte dos fragmentos florestais, sendo também os 
locais onde as mineradoras realizam a extração e uso do calcário.
A área está situada numa região considerada um “ecótono”, onde as formações dos biomas Cerrado e Mata 
Atlântica se misturam, ocupando as áreas de acordo principalmente com o tipo de solo e disponibilidade de 
água.
A Mina da Bocaina está situada numa região onde existem três Unidades de Conservação: duas Reservas 
Particulares de Proteção Natural, a RPPN da CSN e a RPPN Lafarge, da mineradora vizinha, e também a Estação 
Ecológica de Corumbá (EECO). O empreendimento está inserido na zona de amortecimento da EECO, conforme 
limites definidos no Plano de Manejo.
No EIA foram analisadas 92 tipologias de impactos potenciais, quanto ao seu potencial de ocorrência devido à 
ampliação da Mina da Bocaina – CSN Arcos. A atividade resultará em impactos característicos da mineração de 
calcário a céu aberto, inclusive vários deles já presentes por se tratar de uma mina já em operação há muitos 
anos.
A análise dos impactos mostrou a importância de que o empreendedor incorpore ações de controle e mitigação 
dos impactos a fim de que a atividade de lavra se realize sem comprometer o meio ambiente e nem a qualidade 
de vida das pessoas, principalmente das comunidades mais próximas.
O EIA traz uma proposta clara das medidas de mitigação e controle dos impactos que permitirão o desenvolvimento 
da atividade com impactos a níveis aceitáveis e em conformidade com os padrões de qualidade ambiental 
previstos na legislação brasileira. Essas ações foram organizadas em 17 programas ambientais, cujas ações 
previstas devem ser realizadas e os impactos monitorados conforme proposto, de forma a se poder verificar, a 
qualquer tempo, o nível de desempenho ambiental da atividade.
O aproveitamento otimizado do calcário presente na jazida da Mina da Bocaina é uma medida racional, que 
evita que se traga calcário de outras localidades mais distantes para suprir a necessidade da CSN. 
Assim, desde que a empresa cumpra integralmente com as medidas de controle e mitigação dos impactos 
apontadas no EIA, a conclusão da análise é pela viabilidade técnica, social e econômica da Ampliação da Mina 
da Bocaina – CSN Arcos, recomendando-se que o órgão ambiental dê prosseguimento ao licenciamento da 
atividade, colocando todas as exigências e compensações necessárias para que o empreendimento atenda 
integralmente à legislação ambiental aplicável.

43. Conclusão
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44. Equipe Técnica

Nome Formação Atribuições e Responsabilidades no Projeto

Adriana Rubim Reis* Eng. Química Coleta e ensaios de qualidade da água

Alessando Araújo Ferreira Dornelas* Biólogo Diagnóstico da Avifauna

Artur Schmidt Capella Junqueira Eng. Florestal Estudos da vegetação

Breno Alexandre Pereira* Eng. Geólogo Estudo Hidrogeológico da Mina da Bocaina

Bruno Machado Kraemer Biólogo Estudo Paleontológico

Carolina Nazareth Matozinhos Bióloga Estudos da vegetação

Daniel Lopes Gontijo* Biólogo Diagnóstico da Ictiofauna

Dalila Mendes Leonardo Bióloga Bioespeleologia

Diogo Franca Dias Braulio Santos* Biólogo Diagnóstico da Entomofauna

Ednilson Fernandes Pereira Geógrafo Prospecção Espeleológica

Fábio Luiz Bondezan da Costa Biólogo Bioespeleologia

Fabrício de Araújo Martins Geógrafo Estudos Culturais e Arqueologia

Fabrício Gonçalves Muniz Geógrafo Estudos Espeleológicos

Fabrício Gonçalves Muniz Geógrafo Geospeleologia

Fernanda Ferreira Fleming Eng. Ambiental
Revisão final e consolidação dos
documentos, tabulação de dados, organização 
geral, Avaliação de Riscos e Socioeconomia

Giovana Batista Soares Bióloga Bioespeleologia

Gustavo de Azevedo Pereira* Eng. de Minas
Plano de Aproveitamento Econômico
(PAE)Integrado DNPMs 004.213/1949 e
003.425/1960

Leonardo Vieira da Silva Geógrafo Estudos Espeleológicos

Liége Garcia Discacciati de Carvalho Bióloga Bioespeleologia

Luiz Carlos Busato Eng. Químico Coordenação Geral, DSP, avaliação de impactos e 
programas ambientais.

Mauri Lopes Ferreira* Geólogo Monitoramento Microssísmico da Mina da
Bocaina

Manoela Cristina Brini Morais* Bióloga Estudos Limnológicos (coletas e bentos)

Michael Bruno* Biólogo Diagnóstico da Quiropterofauna

Paulo Ricardo Silva Gobbo Biólogo Consolidação dos estudos, revisão geral, avaliação 
de impactos e programas

Philippe Nicolau Mariano* Biólogo Diagnóstico da Avifauna

Ramon Teixeira Nascimento de Araújo* Biólogo Diagnóstico da Mastofauna Terrestre

Rodrigo Gomes Tinoco* Biólogo Diagnóstico da Herpetofauna

Rodrigo Kasbergen Silva* Eng. Mecânico Caracterização da Qualidade do Ar e Ruído
Ambiental

Rogério José Archanjo Eng. Segurança do Trabalho Parecer / Análise de Risco Cavidade 131

Sandra Francischetti Rocha* Bióloga Estudos Limnológicos (fitoplâncton e bentos)

Shigeru Yamagata* Eng. Mecânico Estudo de Dispersão de Poluentes
Atmosféricos

Vani Alves da Fonseca* Técnica em Química Coleta e ensaios de qualidade da água

* Profissionais que fizeram estudos técnicos para a CSN que foram utilizados como referência para a construção do EIA


