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Família Espécie Autor AID eADA Hábito Dispersão FESD CS CT CR 

Orchidaceae Prosthechea vespa (Vell.) W.E.Higgins x - Epífita Anemocoria - - - x 

Orobanchaceae Buchnera lavandulacea Cham. & Schltdl. - x Erva Autocoria -   x 

Orobanchaceae Esterhazya splendida J.C.Mikan x x Arbusto Anemocoria - - - x 

Orobanchaceae Physocalyx major Mart. x - Arbusto Anemocoria - - - x 

Passifloraceae Passiflora amethystina J.C.Mikan x - Trepadeira Zoocoria x - - - 

Passifloraceae Passiflora haematostigma Mart. ex Mast. x - Trepadeira Zoocoria x - - - 

Passifloraceae Passiflora porophylla Vell. x x Trepadeira Zoocoria x - - - 

Passifloraceae Passiflora villosa Vell. x - Trepadeira Zoocoria x - - - 

Peraceae Pera glabrata (Schott) Baill. x x Árvore Zoocoria x - - - 

Peraceae Pogonophora schomburgkiana Miers ex Benth. x - Árvore Zoocoria x - - - 

Phyllanthaceae Hyeronima alchorneoides Allemão x x Árvore Zoocoria x - - - 

Phyllanthaceae Phyllanthus rosellus (Müll.Arg.) Müll.Arg. x - Erva Anemocoria - - - x 

Phytolaccaceae Phytolacca thyrsiflora Fenzl. ex J.A.Schmidt x - Arbusto Zoocoria x - - - 

Phytolaccaceae Seguieria langsdorffii Moq. x - Árvore Anemocoria x - - - 

Picramniaceae Picramnia ramiflora Planch. x - Árvore Zoocoria x - - - 

Piperaceae Piper aduncum L. x - Arbusto Zoocoria x - - - 

Piperaceae Piper arboreum Aubl. x - Arbusto Zoocoria x - - - 

Piperaceae Piper crassinervium Kunth x - Arbusto Zoocoria x - - - 

Pipperaceae Peperomia augescens Miq. x - Erva Zoocoria x - - - 

Pipperaceae Peperomia decora Dahlst. x x Erva Zoocoria - - - x 

Pipperaceae Peperomia galioides Kunth x - Erva Zoocoria x - - - 

Poaceae Andropogon bicornis L. x - Erva Anemocoria x x x x 

Poaceae Axonopus aureus P.Beauv. x - Erva Anemocoria - x x x 

Poaceae Axonopus pressus (Nees ex Steud.) Parodi x - Erva Anemocoria - x x x 

Poaceae Chusquea meyeriana Rupr. ex Döll x - Erva Anemocoria x - - - 

Poaceae Echinolaena inflexa (Poir.) Chase x x Erva Anemocoria - x x x 



Página 69 de 335 

  

           Página 69 de 160 

 

CSN Mineração – Unidade Congonhas 
Estudo de Impacto Ambiental – Obra Emergencial – Cava Corpo Norte 
BPI_CSN_ALTBAN_EIA_LC 

 

Família Espécie Autor AID eADA Hábito Dispersão FESD CS CT CR 

Poaceae Homolepis isocalycia (G.Mey.) Chase x - Erva Anemocoria x - - - 

Poaceae Melinis minutiflora P. Beauv. - x Erva Autocoria -   x 

Poaceae Panicum sp1 - - x Erva Autocoria -   x 

Poaceae Paspalum lineare Trin. x - Erva Anemocoria - x - - 

Poaceae Sporobolus indicus (L.) R.Br. x - Erva Anemocoria - x - x 

Polygalaceae Asemeia monninoides (Kunth) J.F.B. Pastore & J.R. Abbott x - Arbusto Autocoria x - - - 

Polygalaceae Caamembeca salicifolia (Poir.) J.F.B.Pastore x - Erva Autocoria x - - - 

Polygonaceae Coccoloba mollis Casar. x - Árvore Zoocoria x - - - 

Polygonaceae Coccoloba scandens Casar. x - Trepadeira Zoocoria x - - - 

Polypodiaceae Campyloneurum phyllitidis (L.) C.Presl x - Erva Anemocoria x - - - 

Polypodiaceae Microgramma squamulosa (Kaulf.) de la Sota x x Erva Anemocoria x - - - 

Polypodiaceae Phlebodium aureum (L.) J.Sm. x - Erva Anemocoria x - - - 

Polypodiaceae Pleopeltis hirsutissima (Raddi) de la Sota x - Erva Anemocoria x - - x 

Primulaceae Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult. x x Árvore Zoocoria x - - - 

Primulaceae Myrsine gardneriana A.DC. x x Árvore Zoocoria - - x - 

Primulaceae Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze x x Árvore Zoocoria x - - - 

Primulaceae Myrsine umbellata Mart. x x Árvore Zoocoria x - - - 

Primulaceae Myrsine venosa A.DC. x - Árvore Zoocoria x - - - 

Proteaceae Euplassa inaequalis (Pohl) Engl. x - Árvore Zoocoria x - - - 

Proteaceae Euplassa incana (Klotzsch) I.M.Johnst. x - Árvore Zoocoria x - - - 

Proteaceae Euplassa semicostata Plana x - Árvore Zoocoria x - - - 

Proteaceae Roupala montana Aubl. x x Árvore Anemocoria x - - - 

Pteridaceae Doryopteris ornithopus (Hook. & Baker) J.Sm. x - Erva Anemocoria - - - x 

Rosaceae Prunus myrtifolia (L.) Urb. x x Árvore Zoocoria x - - - 

Rosaceae Rubus brasiliensis Mart. x - Trepadeira Zoocoria - - x - 

Rosaceae Rubus sellowii Cham. & Schltdl. x - Trepadeira Zoocoria x - - - 
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Rubiaceae Amaioua guianensis Aubl. x - Árvore Zoocoria x - - - 

Rubiaceae Bathysa australis (A.St.-Hil.) K.Schum. x - Árvore Anemocoria x - - - 

Rubiaceae Bathysa nicholsonii K.Schum. x - Árvore Anemocoria x - - - 

Rubiaceae Borreria capitata (Ruiz & Pav.) DC. x - Erva Anemocoria - x - x 

Rubiaceae Chiococca alba (L.) Hitchc. x - Trepadeira Zoocoria x - - - 

Rubiaceae Cordiera elliptica (Cham.) Kuntze x x Arbusto Zoocoria x - - - 

Rubiaceae Cordiera rigida (K.Schum.) Kuntze x - Arbusto Zoocoria x - - - 

Rubiaceae Declieuxia gracilis J.H. Kirkbr. x x Erva Autocoria - - - x 

Rubiaceae Emmeorhiza umbellata (Spreng.) K.Schum. x - Trepadeira Anemocoria x - - - 

Rubiaceae Faramea hyacinthina Mart. x - Árvore Zoocoria x - - - 

Rubiaceae Faramea nigrescens Mart. x x Árvore Zoocoria x - - - 

Rubiaceae Galianthe brasiliensis (Spreng.) E.L.Cabral & Bacigalupo x - Erva Autocoria x - - - 

Rubiaceae Guettarda uruguensis Cham. & Schltdl. x - Árvore Zoocoria x - - - 

Rubiaceae Guettarda viburnoides Cham. & Schltdl. x x Árvore Zoocoria x - - - 

Rubiaceae Ixora brevifolia Benth. x x Árvore Zoocoria x - - - 

Rubiaceae Ixora venulosa Benth. x x Árvore Zoocoria x - - - 

Rubiaceae Manettia cordifolia Mart. x x Trepadeira Autocoria x - - - 

Rubiaceae Manettia luteo-rubra (Vell.) Benth. x x Trepadeira Autocoria x - - - 

Rubiaceae Palicourea croceoides Ham. x - Arbusto Zoocoria x - - - 

Rubiaceae Palicourea malaneoides (Müll.Arg.) C.M.Taylor x - Arbusto Zoocoria x - - - 

Rubiaceae Palicourea rigida Kunth x x Arbusto Zoocoria - x x x 

Rubiaceae Posoqueria latifolia (Rudge) Schult. x x Árvore Zoocoria x - - - 

Rubiaceae Psychotria capitata Ruiz & Pav. x - Árvore Zoocoria x - - - 

Rubiaceae Psychotria carthagenensis Jacq. x x Árvore Zoocoria x - - - 

Rubiaceae Psychotria hoffmannseggiana (Willd. ex Schult.) Müll.Arg. x - Arbusto Zoocoria - - x - 

Rubiaceae Psychotria lupulina Benth. x - Arbusto Zoocoria x - - - 
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Rubiaceae Psychotria stachyoides Benth. x - Arbusto Zoocoria x - - - 

Rubiaceae Psychotria vellosiana Benth. x x Árvore Zoocoria x - - - 

Rubiaceae Remijia ferruginea (A.St.-Hil.) DC. x x Arbusto Autocoria - x x x 

Rubiaceae Rudgea sessilis (Vell.) Müll.Arg. x - Arbusto Zoocoria x - - - 

Rubiaceae Rudgea viburnoides (Cham.) Benth. x x Árvore Zoocoria x - - - 

Rubiaceae Sabicea brasiliensis Wernham x - Arbusto Zoocoria - x x x 

Rubiaceae Spermacoce ovalifolia (M. Martens & Galeotti) Hemsl. x x Arbusto Autocoria x - - - 

Rutaceae Dictyoloma vandellianum A.Juss. x x Árvore Anemocoria x - - - 

Rutaceae Galipea jasminiflora (A.St.-Hil.) Engl. x x Árvore Anemocoria x - - - 

Rutaceae Metrodorea stipularis Mart. x x Árvore Anemocoria x - - - 

Rutaceae Zanthoxylum fagara (L.) Sarg. x x Árvore Zoocoria x - - - 

Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium Lam. x - Árvore Zoocoria x - - - 

Rutaceae Zanthoxylum riedelianum Engl. x - Árvore Zoocoria x - - - 

Salicacaceae Casearia sylvestris Sw. x x Árvore Zoocoria x - - - 

Salicaceae Casearia arborea (Rich.) Urb. x x Árvore Zoocoria x - - - 

Salicaceae Casearia decandra Jacq. x x Árvore Zoocoria x - - - 

Salicaceae Casearia grandiflora Cambess. x x Árvore Zoocoria x - - - 

Salicaceae Casearia lasiophylla Eichler x x Árvore Zoocoria x - - - 

Salicaceae Casearia obliqua Spreng. x x Árvore Zoocoria x - - - 

Salicaceae Casearia ulmifolia Vahl ex Vent. x - Árvore Zoocoria x - - - 

Salicaceae Xylosma ciliatifolia (Clos) Eichler x - Árvore Zoocoria x - - - 

Sapindaceae Allophylus edulis (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex Niederl. x x Árvore Zoocoria x - - - 

Sapindaceae Allophylus melanophloeus Radlk. x - Árvore Zoocoria x - - - 

Sapindaceae Cupania emarginata Cambess. x - Árvore Zoocoria x - - - 

Sapindaceae Cupania tenuivalvis Radlk. x x Árvore Zoocoria x - - - 

Sapindaceae Cupania vernalis Cambess. x - Árvore Zoocoria x - - - 
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Sapindaceae Matayba elaeagnoides Radlk. x x Árvore Zoocoria x - - - 

Sapindaceae Matayba guianensis Aubl. x - Árvore Zoocoria x - - - 

Sapindaceae Serjania caracasana (Jacq.) Willd. x - Trepadeira Anemocoria x - - - 

Sapindaceae Toulicia laevigata Radlk. x - Árvore Anemocoria x - - - 

Sapotaceae Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk. x - Árvore Zoocoria x - - - 

Sapotaceae Micropholis gardneriana (A.DC.) Pierre x - Árvore Zoocoria x - - - 

Sapotaceae Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk. x - Árvore Zoocoria x - - - 

Sapotaceae Pouteria gardneri (Mart. & Miq.) Baehni x x Árvore Zoocoria x - - - 

Simaroubaceae Simarouba amara Aubl. - x Erva Zoocoria x   - 

Siparunaceae Siparuna brasiliensis (Spreng.) A.DC. x x Arbusto Zoocoria x - - - 

Siparunaceae Siparuna guianensis Aubl. x x Árvore Zoocoria x - - - 

Smilacaceae Smilax goyazana A.DC. x - Trepadeira Zoocoria - - x x 

Smilacaceae Smilax lutescens Vell. x - Trepadeira Zoocoria - x x - 

Smilacaceae Smilax remotinervis Hand.-Mazz. x - Trepadeira Zoocoria x - - - 

Smilacaceae Smilax stenophylla A.DC. x - Trepadeira Zoocoria - x x - 

Solanaceae Brunfelsia rupestris Plowman x x Arbusto Anemocoria x - - x 

Solanaceae Calibrachoa elegans (Miers) Stehmann & Semir x - Erva Anemocoria - - - x 

Solanaceae Cestrum bracteatum Link & Otto x x Arbusto Zoocoria x - - - 

Solanaceae Solanum aculeatissimum Jacq. x - Arbusto Zoocoria x - - - 

Solanaceae Solanum atropurpureum Schrank x - Arbusto Zoocoria x - - - 

Solanaceae Solanum didymum Dunal x - Arbusto Zoocoria x - - - 

Solanaceae Solanum leptostachys Dunal x - Árvore Zoocoria x - - - 

Solanaceae Solanum leucodendron Sendtn. x - Árvore Zoocoria x - - - 

Solanaceae Solanum lycocarpum A.St.-Hil. x x Árvore Zoocoria x - x - 

Solanaceae Solanum mauritianum Scop. x x Árvore Zoocoria x - - - 

Solanaceae Solanum paniculatum L. x - Árvore Zoocoria x - - - 
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Solanaceae Solanum pseudoquina A.St.-Hil. x x Árvore Zoocoria x - - - 

Solanaceae Solanum psilophyllum Stehmann & Giacomin x - Arbusto Zoocoria x - - - 

Solanaceae Solanum rufescens Sendtn. x - Arbusto Zoocoria x - - - 

Solanaceae Solanum stipulaceum Willd. ex Roem. & Schult. x - Árvore Zoocoria x - - - 

Solanaceae Solanum swartzianum Roem. & Schult. x - Árvore Zoocoria x - - - 

Styracaceae Styrax acuminatus Pohl x - Árvore Zoocoria x - - - 

Styracaceae Styrax camporum Pohl x x Árvore Zoocoria x - - - 

Styracaceae Styrax ferrugineus Nees & Mart. x - Arbusto Zoocoria - x x x 

Styracaceae Styrax latifolius Pohl x - Árvore Zoocoria x - - - 

Styracaceae Styrax pohlii A.DC. x x Árvore Zoocoria x - - - 

Symplocaceae Symplocos nitens (Pohl) Benth. x - Árvore Zoocoria x - - - 

Symplocaceae Symplocos pubescens Klotzsch ex Benth. x - Árvore Zoocoria x - - - 

Theaceae Laplacea fruticosa (Schrad.) Kobuski x x Árvore Anemocoria x - - - 

Thymelaeaceae Daphnopsis brasiliensis Mart. x - Árvore Zoocoria x - - - 

Thymelaeaceae Daphnopsis fasciculata (Meisn.) Nevling x x Árvore Zoocoria x - - - 

Typhaceae Typha domingensis Pers. x - Erva Anemocoria - - x - 

Urticaceae Cecropia glaziovii Snethl. x x Árvore Zoocoria x - - - 

Urticaceae Cecropia pachystachya Trécul x x Árvore Zoocoria x - - - 

Velloziaceae Barbacenia flava Mart. ex Schult. & Schult.f. x - Erva Anemocoria - - - x 

Velloziaceae Vellozia caruncularis Mart. ex Seub. x - Erva Anemocoria - - - x 

Velloziaceae Vellozia compacta Mart. ex Schult. & Schult.f. x x Arbusto Anemocoria - - - x 

Velloziaceae Vellozia minima Pohl - x Erva Anemocoria -   x 

Velloziaceae Vellozia variabilis Mart. ex Schult. & Schult.f. x x Arbusto Anemocoria - - - x 

Verbenaceae Aloysia virgata (Ruiz & Pav.) Juss. - x Erva Autocoria x   - 

Verbenaceae Lantana camara L. x x Arbusto Zoocoria x - x - 

Verbenaceae Lippia hermannioides Cham. x - Arbusto Anemocoria - - - x 
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Verbenaceae Lippia salviaefolia Cham. - x Árvore Autocoria -   x 

Vitaceae Cissus erosa Rich. x - Trepadeira Anemocoria x - x - 

Vitaceae Cissus sulcicaulis (Baker) Planch. x - Trepadeira Zoocoria x - - - 

Vochysiaceae Callisthene major Mart. & Zucc. x - Árvore Anemocoria x - - - 

Vochysiaceae Callisthene minor Mart. x - Árvore Anemocoria - - x - 

Vochysiaceae Qualea cryptantha (Spreng.) Warm. x - Árvore Anemocoria x - - - 

Vochysiaceae Qualea dichotoma (Mart.) Warm. x x Árvore Anemocoria - x x - 

Vochysiaceae Qualea grandiflora Mart. x - Árvore Anemocoria - x x - 

Vochysiaceae Qualea multiflora Mart. x x Árvore Anemocoria - x x - 

Vochysiaceae Vochysia elliptica Mart. x - Arbusto Anemocoria - x x - 

Vochysiaceae Vochysia emarginata (Vahl) Poir. x - Arbusto Anemocoria - x x - 

Vochysiaceae Vochysia thyrsoidea Pohl x - Árvore Anemocoria - - x - 

Vochysiaceae Vochysia tucanorum Mart. x x Árvore Anemocoria x x - - 

Xyridaceae Xyris graminosa Pohl ex Mart. x - Erva Anemocoria - - - x 

Legenda: AID = Área de Influência Direta; eADA = entorno da Área Diretamete Afetada; FESD = Floresta Estacional Semidecidual; CS = Campo Sujo; CT = Cerrado Típico; CR = Campo 
Rupestre.
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Figura 60: Capomanesia sessiliflora na fitofisionomia 
de Campo Sujo na área do Projeto da Obra Emergencial 

da Cava Corpo Norte - Casa de Pedra. 

Figura 61: Microstachys daphnoides registrada em 
fitofisionomia de Campo Sujo na área do Projeto da 

Obra Emergencial da Cava Corpo Norte - Casa de 
Pedra. 

  

Figura 62: Chromolaena multiflosculosa registrado em 
ambiente de Campo Sujo na área do Projeto da Obra 

Emergencial da Cava Corpo Norte - Casa de Pedra. 

Figura 63: Vellozia minima registrada em ambiente de 
Campo Rupestre Ferruginoso na área do Projeto da 

Obra Emergencial da Cava Corpo Norte - Casa de 
Pedra. 

  
Figura 64: Acianthera teres registrada em ambiente de 

Campo Rupestre Ferruginoso na área do Projeto da 
Obra Emergencial da Cava Corpo Norte - Casa de 

Pedra. 

Figura 65: Mikania oblongifolia registrada em 
ambiente de Campo Sujo na área do Projeto da Obra 

Emergencial da Cava Corpo Norte - Casa de Pedra. 
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Figura 66: Brunfelsia rupestris registrada em ambiente 
de Campo Rupestre Ferruginoso na área do Projeto da 

Obra Emergencial da Cava Corpo Norte - Casa de 
Pedra. 

Figura 67: Lavoisiera alba registrada em ambiente de 
Campo Sujo na área do Projeto da Obra Emergencial da 

Cava Corpo Norte - Casa de Pedra. 

  
Figura 68: Epidendrum secundum registrada em 

ambiente de Campo Rupestre Ferruginoso em estágio 
avançado de regeneração na área do Projeto da Obra 

Emergencial da Cava Corpo Norte - Casa de Pedra. 

Figura 69: Arthrocereus glaziovii registrada em 
ambiente de Campo Rupestre Ferruginoso em estágio 
avançado de regeneração na área do Projeto da Obra 

Emergencial da Cava Corpo Norte - Casa de Pedra. 

  
Figura 70: Byrsonima verbascifolia registrada em 

ambiente de Campo Sujo na área do Projeto da Obra 
Emergencial da Cava Corpo Norte - Casa de Pedra. 

Figura 71: Casearia sylvestris registrada no Campo Sujo 
na área do EIA do Projeto da Obra Emergencial da Cava 

Corpo Norte - Casa de Pedra. 
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Figura 72: Baccharis serrulata registrado em Campo 
Sujo na área do EIA do Projeto da Obra Emergencial da 

Cava Corpo Norte - Casa de Pedra. 

Figura 73: Cabralea canjerana registrado em Floresta 
Estacional Semidecidual Montana na área do Projeto 
da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte - Casa de 

Pedra. 

2.3.6 -  Estrutura Horizontal da Floresta Estacional Semidecidual (AID/ADA) 

A amostragem do componente arbóreo em Floresta Estacional Semidecidual na Áreas de Influência Direta 
do EIA do Projeto da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte - Casa de Pedra apontou a ocorrência de 930 
indivíduos distribuídos em 135 espécies subordinados a 83 gêneros incluídos em 46 famílias botânicas 
(Quadro 6). 

As famílias do estrato arbóreo que se destacaram quanto à riqueza foram: Myrtaceae com 20 espécies 
(14,5%), Fabaceae com 13 espécies (9,4%), Lauraceae com 12 espécies (8,7%), Melastomataceae com 8 
espécies (5,8%), Asteraceae com 5 espécies (3,6%), Meliaceae com 5 espécies (3,6%), Rubiaceae com 5 
espécies (3,6%) e Salicaceae com 5 espécies (3,6%) (Figura 74). As demais 38 famílias apresentaram três ou 
menos espécies cada. Os gêneros mais ricos foram Myrcia com 8 espécies (5,9%), Ocotea com 8 espécies 
(5,9%), Machaerium com 5 espécies (3,7%), Miconia com 5 espécies (3,7%), Casearia com 3 espécies (2,2%), 
Cupania com 3 espécies (2,2%), Eugenia com 3 espécies (2,2%), Lamanonia com 3 espécies (2,2%), Myrsine 
com 3 espécies (2,2%), Pleroma com 3 espécies (2,2%), Solanum com 3 espécies (2,2%) e Trichilia com 3 
espécies (2,2%). Os demais 67 gêneros apresentaram apenas duas espécies ou menos cada. As espécies mais 
abundantes foram Lamanonia speciosa com 39 indivíduos (4,2%), Cabralea canjerana com 30 indivíduos 
(3,2%), Roupala montana com 30 indivíduos (3,2%), Myrsine gardneriana com 28 indivíduos (3%), Clethra 
scabra com 27 indivíduos (2,9%), Myrcia splendens com 27 indivíduos (2,9%), Piptocarpha axilaris com 27 
indivíduos (2,9%), Aspidosperma parvifolium com 25 indivíduos (2,7%), Machaerium acutifolium com 25 
indivíduos (2,7%), Croton urucurana com 23 indivíduos (2,5%), Tapirira guianensis com 23 indivíduos (2,5%), 
Eugenia florida com 21 indivíduos (2,3%), Copaifera langsdorffii com 20 indivíduos (2,2%), Myrcia amazonica 
com 20 indivíduos (2,2%), Myrcia sp1 com 20 indivíduos (2,2%), Tachigali rugosa com 19 indivíduos (2%), 
Maytenus gonoclada com 17 indivíduos (1,8%), Cupania tenuivalvis com 16 indivíduos (1,7%), Ixora venulosa 
com 16 indivíduos (1,7%), Dalbergia foliolosa com 15 indivíduos (1,6%) e Pleroma candolleana com 15 
indivíduos (1,6%). As demais espécies apresentaram 14 ou menos indivíduos. Foram encontrados 91 
indivíduos mortos em pé correspondendo a 9,8% dos indivíduos amostrados, ocupando o primeiro lugar na 
classificação do número de indivíduos. Tal valor elevado de mortalidade do estrato arbóreo, no contexto da 
AID está relacionado a incêndios frequentes e recorrentes. 

A Figura 75 apresenta a curva de suficiência amostral representando o incremento de espécies em função do 
número de unidades amostrais na área de estudos. Curva de acumulação de espécies para o componente 
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arbóreo amostrado na Floresta Estacional Semidecidual Montana em estágio médio de regeneração no 
entorno da ADA do EIA da Obra Emergencia da Cava Corpo Norte mostrou que a riqueza de espécies não 
estabilizou com a amostragem, e possivelmente no local da ADA a riqueza de espécies poderia ter sido ainda 
maior. 

Quadro 6: Lista das espécies de todos os hábitos registradas nas Áreas de Influência Direta e Diretamente Afetada 
do Projeto da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte - Casa de Pedra, estando estas ordenadas por ordem 

alfabética de família e espécie. 

Familia Espécie N % 

Anacardiaceae Tapirira guianensis 23 2,5 

Anacardiaceae Tapirira obtusa 4 0,4 

Annonaceae Annona dolabripetala 2 0,2 

Annonaceae Guatteria australis 1 0,1 

Annonaceae Guatteria sellowiana 9 1 

Apocynaceae Aspidosperma australe 5 0,5 

Apocynaceae Aspidosperma parvifolium 25 2,7 

Aquifoliaceae Ilex conocarpa 5 0,5 

Araliaceae Schefflera calva 2 0,2 

Arecaceae Geonoma schottiana 1 0,1 

Asteraceae Eremanthus erythropappus 11 1,2 

Asteraceae Moquiniastrum polymorphum 8 0,9 

Asteraceae Piptocarpha axilaris 27 2,9 

Asteraceae Piptocarpha organensis 1 0,1 

Asteraceae Vernonanthura discolor 6 0,6 

Bignoniaceae Handroanthus albus 1 0,1 

Bignoniaceae Zeyheria tuberculosa 14 1,5 

Celastraceae Maytenus gonoclada 17 1,8 

Clethraceae Clethra scabra 27 2,9 

Clusiaceae Garcinia gardneriana 1 0,1 

Clusiaceae Tovomitopsis saldanhae 1 0,1 

Combretaceae Terminalia glabrescens 3 0,3 

Cunoniaceae Lamanonia grandistipularis 3 0,3 

Cunoniaceae Lamanonia speciosa 39 4,2 

Cunoniaceae Lamanonia ternata 5 0,5 

Elaeocarpaceae Sloanea guianensis 1 0,1 

Euphorbiaceae Alchornea triplinervia 7 0,8 

Euphorbiaceae Croton urucurana 23 2,5 

Fabaceae Anadenanthera falcata 4 0,4 

Fabaceae Copaifera langsdorffii 20 2,2 

Fabaceae Dalbergia foliolosa 15 1,6 

Fabaceae Dalbergia frutescens 1 0,1 

Fabaceae Leucochloron incuriale 1 0,1 

Fabaceae Machaerium acutifolium 25 2,7 
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Familia Espécie N % 

Fabaceae Machaerium brasiliense 7 0,8 

Fabaceae Machaerium nyctitans 1 0,1 

Fabaceae Machaerium stipitatum 1 0,1 

Fabaceae Machaerium villosum 12 1,3 

Fabaceae Senna macranthera 5 0,5 

Fabaceae Swartzia apetala 1 0,1 

Fabaceae Tachigali rugosa 19 2 

Indeterminada Indeterminada 11 2 0,2 

Indeterminada Indeterminada 12 1 0,1 

Indeterminada Indeterminada 4 1 0,1 

Lacistemataceae Lacistema pubescens 4 0,4 

Lamiaceae Aegiphila integrifolia 1 0,1 

Lamiaceae Hyptidendron asperrimum 7 0,8 

Lamiaceae Vitex polygama 5 0,5 

Lauraceae Cryptocarya aschersoniana 11 1,2 

Lauraceae Lauraceae sp6 1 0,1 

Lauraceae Nectandra lanceolata 1 0,1 

Lauraceae Nectandra oppositifolia 4 0,4 

Lauraceae Ocotea diospyrifolia 1 0,1 

Lauraceae Ocotea sp1 3 0,3 

Lauraceae ocotea sp2 6 0,6 

Lauraceae ocotea sp3 5 0,5 

Lauraceae Ocotea spixiana 2 0,2 

Lythraceae Lafoensia pacari 1 0,1 

Lythraceae Lafoensia vandelliana 1 0,1 

Malpighiaceae Byrsonima crispa 2 0,2 

Malvaceae Luehea grandiflora 1 0,1 

Malvaceae Pseudobombax grandiflorum 1 0,1 

Melastomataceae Miconia flammea 1 0,1 

Melastomataceae Miconia sellowiana 1 0,1 

Melastomataceae Miconia sp1 6 0,6 

Melastomataceae Miconia sp2 1 0,1 

Melastomataceae Miconia sp3 2 0,2 

Melastomataceae Pleroma candolleana 15 1,6 

Melastomataceae Pleroma candolleanum 11 1,2 

Melastomataceae Pleroma granulosum 13 1,4 

Meliaceae Cabralea canjerana 30 3,2 

Meliaceae Guarea guidonia 2 0,2 

Meliaceae Trichilia catigua 5 0,5 

Meliaceae Trichilia clausseni 1 0,1 
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Familia Espécie N % 

Meliaceae Trichilia pallida 7 0,8 

Monimiaceae Mollinedia argyrogyna 2 0,2 

Morta Morta 91 9,8 

Myrtaceae Blepharocalyx salicifolius 2 0,2 

Myrtaceae Campomanesia guazumifolia 3 0,3 

Myrtaceae Eugenia acutata 1 0,1 

Myrtaceae Eugenia dodonaeifolia 2 0,2 

Myrtaceae Eugenia florida 21 2,3 

Myrtaceae Myrcia amazonica 20 2,2 

Myrtaceae Myrcia guianensis 1 0,1 

Myrtaceae Myrcia mutabilis 1 0,1 

Myrtaceae Myrcia sp1 20 2,2 

Myrtaceae myrcia sp2 2 0,2 

Myrtaceae myrcia sp3 1 0,1 

Myrtaceae Myrcia splendens 27 2,9 

Myrtaceae Myrcia tomentosa 2 0,2 

Myrtaceae Myrtaceae sp1 6 0,6 

Myrtaceae Myrtaceae sp12 4 0,4 

Myrtaceae Myrtaceae sp2 4 0,4 

Myrtaceae Myrtaceae sp3 2 0,2 

Myrtaceae Myrtaceae sp7 1 0,1 

Myrtaceae Myrtaceae sp8 1 0,1 

Myrtaceae Siphoneugena densiflora 5 0,5 

NI NI sp1 1 0,1 

Nyctaginaceae Guapira graciliflora 6 0,6 

Ocnaceae Ouratea castaneifolia 2 0,2 

Peraceae Pera glabrata 2 0,2 

Phytolaccaceae Seguieria langsdorffi 3 0,3 

Polygonaceae Coccoloba mollis 5 0,5 

Primulaceae Myrsine coriacea 5 0,5 

Primulaceae Myrsine gardneriana 28 3 

Primulaceae Myrsine venosa 3 0,3 

Proteaceae Euplassa inaequalis 2 0,2 

Proteaceae Euplassa incana 1 0,1 

Proteaceae Roupala montana 30 3,2 

Rosaceae Prunus myrtifolia 3 0,3 

Rubiaceae Amaioua guianensis 2 0,2 

Rubiaceae Ixora venulosa 16 1,7 

Rubiaceae Posoqueria sp1 1 0,1 

Rubiaceae Psychotria capitata 1 0,1 
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Familia Espécie N % 

Rubiaceae Psychotria vellosiana 1 0,1 

Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium 1 0,1 

Salicaceae Casearia decandra 4 0,4 

Salicaceae Casearia grandiflora 2 0,2 

Salicaceae Casearia sylvestris 2 0,2 

Salicaceae NI 1 0,1 

Salicaceae Xylosma ciliatifolia 1 0,1 

Sapindaceae Cupania emarginata 1 0,1 

Sapindaceae Cupania tenuivalvis 16 1,7 

Sapindaceae Cupania vernalis 1 0,1 

Sapotaceae Pouteria gardneri 1 0,1 

Simaroubaceae Simarouba amara 2 0,2 

Solanaceae Solanum leptostachys 3 0,3 

Solanaceae Solanum leucodendron 4 0,4 

Solanaceae Solanum swartzianum 1 0,1 

Theaceae Laplacea fruticosa 3 0,3 

Urticaceae Cecropia glaziovii 2 0,2 

Verbenaceae Aloysia virgata 5 0,5 

Vochysiaceae Callisthene minor 1 0,1 

Vochysiaceae Qualea cryptantha 1 0,1 

Vochysiaceae Vochysia tucanorum 7 0,8 

Legenda: N = número de indivíduos; % = percentual dos indivíduos de uma determinada espécie em relação ao total de 
indivíduos. 

 
Figura 74: Famílias botânicas com maior riqueza de espécies para o componente arbóreo amostrado em Floresta 
Estacional Semidecidual na Áreas de Influência Direta e Diretamente Afetada do Projeto da Obra Emergencial da 

Cava Corpo Norte - Casa de Pedra. 
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Figura 75: Curva de acumulação de espécies para o componente arbóreo amostrado em Floresta Estacional 

Semidecidual nas Áreas de Influência Direta e Diretamente Afetada do Projeto da Obra Emergencial da Cava 
Corpo Norte - Casa de Pedra. 

Os parâmetros da estrutura horizontal são apresentados no Quadro 7. As árvores mortas em pé 
apresentaram o maior valor de importância, apresentando o maior número de indivíduos e uma das maiores 
áreas basais. As espécies Lamanonia speciosa, Tachigali rugosa, Roupala montana, Eremanthus 
erythropappus, Clethra scabra, Piptocarpha axilaris, Machaerium acutifolium Machaerium acutifolium, 
Aspidosperma parvifolium, Cabralea canjerana, Myrsine gardneriana, Myrcia splendens, Tapirira guianensis, 
Myrcia sp1, Croton urucurana, Eugenia florida, Myrcia amazônica, Zeyheria tuberculosa e Pleroma 
granulosum foram responsáveis em conjunto dos indivíduos mortos por cerca de 50,3% do IVI. (Figura 76). 
As demais 116 espécies foram responsáveis pelos 49,7% do IVI, o que se justifica pela menor frequência das 
mesmas e pelos seus baixos valores de densidade e área basal. Tal riqueza elevada de espécies de baixo IVI 
demonstra a importância da comunidade arbórea estudada com diversificada composição florística. Os 
valores de densidade e área basal por hectares encontrados para a amostragem foram respectivamente 1093 
indivíduos/ha e 17,42 m²/ha. Nesse caso observa-se uma comunidade arbórea com alta densidade de 
indivíduos de médio a pequeno porte. 

Quadro 7: Parâmetros fitossociológicos das espécies amostradas na fitofisionomia de Floresta Estacional 
Semidecidual nas Áreas de Influência Direta e Diretamente Afetada do Projeto da Obra Emergencial da Cava Corpo 

Norte - Casa de Pedra. 

Espécies N AB (m²) FA DA DoA FR DR DoR IVI 

Morta 91 0,699 23 91 0,699 0,0549 0,0978 0,0591 0,2119 

Lamanonia speciosa 39 0,5232 9 39 0,5232 0,0215 0,0419 0,0443 0,1077 

Tachigali rugosa 19 0,7212 8 19 0,7212 0,0191 0,0204 0,061 0,1005 

Roupala montana 30 0,484 9 30 0,484 0,0215 0,0323 0,0409 0,0947 

Eremanthus erythropappus 11 0,8888 3 11 0,8888 0,0072 0,0118 0,0752 0,0942 

Clethra scabra 27 0,3673 8 27 0,3673 0,0191 0,029 0,0311 0,0792 

Piptocarpha axilaris 27 0,3136 9 27 0,3136 0,0215 0,029 0,0265 0,077 

Machaerium acutifolium 25 0,3802 6 25 0,3802 0,0143 0,0269 0,0322 0,0734 

Aspidosperma parvifolium 25 0,2757 8 25 0,2757 0,0191 0,0269 0,0233 0,0693 

Cabralea canjerana 30 0,1434 10 30 0,1434 0,0239 0,0323 0,0121 0,0683 

Myrsine gardneriana 28 0,2959 5 28 0,2959 0,0119 0,0301 0,025 0,0671 
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Espécies N AB (m²) FA DA DoA FR DR DoR IVI 

Myrcia splendens 27 0,1358 11 27 0,1358 0,0263 0,029 0,0115 0,0668 

Tapirira guianensis 23 0,2405 8 23 0,2405 0,0191 0,0247 0,0203 0,0642 

Myrcia sp1 20 0,3177 6 20 0,3177 0,0143 0,0215 0,0269 0,0627 

Croton urucurana 23 0,246 5 23 0,246 0,0119 0,0247 0,0208 0,0575 

Eugenia florida 21 0,1958 7 21 0,1958 0,0167 0,0226 0,0166 0,0559 

Myrcia amazonica 20 0,0932 11 20 0,0932 0,0263 0,0215 0,0079 0,0556 

Zeyheria tuberculosa 14 0,2273 7 14 0,2273 0,0167 0,0151 0,0192 0,051 

Pleroma granulosum 13 0,2621 6 13 0,2621 0,0143 0,014 0,0222 0,0505 

Copaifera langsdorffii 20 0,172 5 20 0,172 0,0119 0,0215 0,0146 0,048 

Pleroma candolleana 15 0,2097 5 15 0,2097 0,0119 0,0161 0,0177 0,0458 

Moquiniastrum polymorphum 8 0,3108 4 8 0,3108 0,0095 0,0086 0,0263 0,0444 

Machaerium villosum 12 0,1178 8 12 0,1178 0,0191 0,0129 0,01 0,042 

Cupania tenuivalvis 16 0,0612 8 16 0,0612 0,0191 0,0172 0,0052 0,0415 

Maytenus gonoclada 17 0,0895 6 17 0,0895 0,0143 0,0183 0,0076 0,0402 

Ixora venulosa 16 0,1881 2 16 0,1881 0,0048 0,0172 0,0159 0,0379 

Dalbergia foliolosa 15 0,0814 6 15 0,0814 0,0143 0,0161 0,0069 0,0373 

Cryptocarya aschersoniana 11 0,1141 6 11 0,1141 0,0143 0,0118 0,0097 0,0358 

Lamanonia ternata 5 0,2431 4 5 0,2431 0,0095 0,0054 0,0206 0,0355 

Pleroma candolleanum 11 0,1233 5 11 0,1233 0,0119 0,0118 0,0104 0,0342 

Vochysia tucanorum 7 0,0463 7 7 0,0463 0,0167 0,0075 0,0039 0,0281 

Ocotea sp2 6 0,0804 6 6 0,0804 0,0143 0,0065 0,0068 0,0276 

Guatteria sellowiana 9 0,0885 4 9 0,0885 0,0095 0,0097 0,0075 0,0267 

Alchornea triplinervia 7 0,0465 6 7 0,0465 0,0143 0,0075 0,0039 0,0258 

Aspidosperma australe 5 0,1516 3 5 0,1516 0,0072 0,0054 0,0128 0,0254 

Coccoloba mollis 5 0,1109 4 5 0,1109 0,0095 0,0054 0,0094 0,0243 

Machaerium brasiliense 7 0,1151 2 7 0,1151 0,0048 0,0075 0,0097 0,022 

Vernonanthura discolor 6 0,0994 3 6 0,0994 0,0072 0,0065 0,0084 0,022 

Anadenanthera falcata 4 0,1454 2 4 0,1454 0,0048 0,0043 0,0123 0,0214 

Hyptidendron asperrimum 7 0,0791 3 7 0,0791 0,0072 0,0075 0,0067 0,0214 

Ilex conocarpa 5 0,0728 4 5 0,0728 0,0095 0,0054 0,0062 0,0211 

Trichilia pallida 7 0,0328 4 7 0,0328 0,0095 0,0075 0,0028 0,0199 

Myrtaceae sp12 4 0,0633 4 4 0,0633 0,0095 0,0043 0,0054 0,0192 

Tapirira obtusa 4 0,0867 3 4 0,0867 0,0072 0,0043 0,0073 0,0188 

Guapira graciliflora 6 0,0577 3 6 0,0577 0,0072 0,0065 0,0049 0,0185 

Ocotea sp3 5 0,0678 3 5 0,0678 0,0072 0,0054 0,0057 0,0183 

Ocotea sp1 3 0,0926 3 3 0,0926 0,0072 0,0032 0,0078 0,0182 

Prunus myrtifolia 3 0,0874 3 3 0,0874 0,0072 0,0032 0,0074 0,0178 

Miconia sp1 6 0,0456 3 6 0,0456 0,0072 0,0065 0,0039 0,0175 

Senna macranthera 5 0,0204 4 5 0,0204 0,0095 0,0054 0,0017 0,0166 

Myrtaceae sp1 6 0,0277 3 6 0,0277 0,0072 0,0065 0,0023 0,016 
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Espécies N AB (m²) FA DA DoA FR DR DoR IVI 

Siphoneugena densiflora 5 0,0388 3 5 0,0388 0,0072 0,0054 0,0033 0,0158 

Trichilia catigua 5 0,0563 2 5 0,0563 0,0048 0,0054 0,0048 0,0149 

Aloysia virgata 5 0,0273 3 5 0,0273 0,0072 0,0054 0,0023 0,0148 

Myrsine coriacea 5 0,0273 3 5 0,0273 0,0072 0,0054 0,0023 0,0148 

Vitex polygama 5 0,0224 3 5 0,0224 0,0072 0,0054 0,0019 0,0144 

Pseudobombax grandiflorum 1 0,1284 1 1 0,1284 0,0024 0,0011 0,0109 0,0143 

Nectandra oppositifolia 4 0,0319 3 4 0,0319 0,0072 0,0043 0,0027 0,0142 

Campomanesia guazumifolia 3 0,0303 3 3 0,0303 0,0072 0,0032 0,0026 0,0129 

Casearia decandra 4 0,0166 3 4 0,0166 0,0072 0,0043 0,0014 0,0129 

Lamanonia grandistipularis 3 0,0296 3 3 0,0296 0,0072 0,0032 0,0025 0,0129 

Myrtaceae sp2 4 0,0163 3 4 0,0163 0,0072 0,0043 0,0014 0,0128 

Solanum leucodendron 4 0,0425 2 4 0,0425 0,0048 0,0043 0,0036 0,0127 

Lacistema pubescens 4 0,0107 3 4 0,0107 0,0072 0,0043 0,0009 0,0124 

Pera glabrata 2 0,0644 2 2 0,0644 0,0048 0,0022 0,0054 0,0124 

Seguieria langsdorffi 3 0,0454 2 3 0,0454 0,0048 0,0032 0,0038 0,0118 

Myrtaceae sp8 1 0,0944 1 1 0,0944 0,0024 0,0011 0,008 0,0114 

Ocotea spixiana 2 0,0524 2 2 0,0524 0,0048 0,0022 0,0044 0,0114 

Terminalia glabrescens 3 0,037 2 3 0,037 0,0048 0,0032 0,0031 0,0111 

Myrsine venosa 3 0,0334 2 3 0,0334 0,0048 0,0032 0,0028 0,0108 

Qualea cryptantha 1 0,0857 1 1 0,0857 0,0024 0,0011 0,0073 0,0107 

Indeterminada 4 1 0,0821 1 1 0,0821 0,0024 0,0011 0,0069 0,0104 

Schefflera calva 2 0,0384 2 2 0,0384 0,0048 0,0022 0,0032 0,0102 

Blepharocalyx salicifolius 2 0,0245 2 2 0,0245 0,0048 0,0022 0,0021 0,009 

Byrsonima crispa 2 0,0228 2 2 0,0228 0,0048 0,0022 0,0019 0,0088 

Euplassa inaequalis 2 0,019 2 2 0,019 0,0048 0,0022 0,0016 0,0085 

Cecropia glaziovii 2 0,0173 2 2 0,0173 0,0048 0,0022 0,0015 0,0084 

Miconia sp3 2 0,0101 2 2 0,0101 0,0048 0,0022 0,0009 0,0078 

Ouratea castaneifolia 2 0,0099 2 2 0,0099 0,0048 0,0022 0,0008 0,0078 

Annona dolabripetala 2 0,0098 2 2 0,0098 0,0048 0,0022 0,0008 0,0077 

Laplacea fruticosa 3 0,0237 1 3 0,0237 0,0024 0,0032 0,002 0,0076 

Mollinedia argyrogyna 2 0,0076 2 2 0,0076 0,0048 0,0022 0,0006 0,0076 

Casearia sylvestris 2 0,007 2 2 0,007 0,0048 0,0022 0,0006 0,0075 

Guarea guidonia 2 0,0054 2 2 0,0054 0,0048 0,0022 0,0005 0,0074 

Myrcia sp2 2 0,0062 2 2 0,0062 0,0048 0,0022 0,0005 0,0074 

Myrtaceae sp3 2 0,0061 2 2 0,0061 0,0048 0,0022 0,0005 0,0074 

Trichilia clausseni 1 0,036 1 1 0,036 0,0024 0,0011 0,003 0,0065 

NI sp1 1 0,0348 1 1 0,0348 0,0024 0,0011 0,0029 0,0064 

Solanum leptostachys 3 0,0089 1 3 0,0089 0,0024 0,0032 0,0007 0,0064 

Eugenia dodonaeifolia 2 0,0199 1 2 0,0199 0,0024 0,0022 0,0017 0,0062 

NI 1 0,0316 1 1 0,0316 0,0024 0,0011 0,0027 0,0061 
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Espécies N AB (m²) FA DA DoA FR DR DoR IVI 

Simarouba amara 2 0,0186 1 2 0,0186 0,0024 0,0022 0,0016 0,0061 

Indeterminada 11 2 0,0178 1 2 0,0178 0,0024 0,0022 0,0015 0,006 

Amaioua guianensis 2 0,014 1 2 0,014 0,0024 0,0022 0,0012 0,0057 

Casearia grandiflora 2 0,0141 1 2 0,0141 0,0024 0,0022 0,0012 0,0057 

Handroanthus albus 1 0,0224 1 1 0,0224 0,0024 0,0011 0,0019 0,0054 

Piptocarpha organensis 1 0,0221 1 1 0,0221 0,0024 0,0011 0,0019 0,0053 

Xylosma ciliatifolia 1 0,0213 1 1 0,0213 0,0024 0,0011 0,0018 0,0053 

Leucochloron incuriale 1 0,0209 1 1 0,0209 0,0024 0,0011 0,0018 0,0052 

Myrcia tomentosa 2 0,0049 1 2 0,0049 0,0024 0,0022 0,0004 0,005 

Euplassa incana 1 0,0157 1 1 0,0157 0,0024 0,0011 0,0013 0,0048 

Tovomitopsis saldanhae 1 0,0139 1 1 0,0139 0,0024 0,0011 0,0012 0,0046 

Nectandra lanceolata 1 0,0119 1 1 0,0119 0,0024 0,0011 0,001 0,0045 

Miconia flammea 1 0,0112 1 1 0,0112 0,0024 0,0011 0,0009 0,0044 

Garcinia gardneriana 1 0,0095 1 1 0,0095 0,0024 0,0011 0,0008 0,0043 

Lafoensia vandelliana 1 0,01 1 1 0,01 0,0024 0,0011 0,0008 0,0043 

Luehea grandiflora 1 0,0103 1 1 0,0103 0,0024 0,0011 0,0009 0,0043 

Machaerium nyctitans 1 0,0096 1 1 0,0096 0,0024 0,0011 0,0008 0,0043 

Sloanea guianensis 1 0,0087 1 1 0,0087 0,0024 0,0011 0,0007 0,0042 

Callisthene minor 1 0,0072 1 1 0,0072 0,0024 0,0011 0,0006 0,0041 

Cupania vernalis 1 0,0079 1 1 0,0079 0,0024 0,0011 0,0007 0,0041 

Indeterminada 12 1 0,008 1 1 0,008 0,0024 0,0011 0,0007 0,0041 

Miconia sp2 1 0,0061 1 1 0,0061 0,0024 0,0011 0,0005 0,004 

Myrcia sp3 1 0,0062 1 1 0,0062 0,0024 0,0011 0,0005 0,004 

Myrtaceae sp7 1 0,0058 1 1 0,0058 0,0024 0,0011 0,0005 0,004 

Cupania emarginata 1 0,0057 1 1 0,0057 0,0024 0,0011 0,0005 0,0039 

Guatteria australis 1 0,0053 1 1 0,0053 0,0024 0,0011 0,0004 0,0039 

Myrcia guianensis 1 0,0057 1 1 0,0057 0,0024 0,0011 0,0005 0,0039 

Myrcia mutabilis 1 0,0046 1 1 0,0046 0,0024 0,0011 0,0004 0,0039 

Ocotea diospyrifolia 1 0,0047 1 1 0,0047 0,0024 0,0011 0,0004 0,0039 

Psychotria capitata 1 0,0051 1 1 0,0051 0,0024 0,0011 0,0004 0,0039 

Aegiphila integrifolia 1 0,0044 1 1 0,0044 0,0024 0,0011 0,0004 0,0038 

Lafoensia pacari 1 0,004 1 1 0,004 0,0024 0,0011 0,0003 0,0038 

Machaerium stipitatum 1 0,004 1 1 0,004 0,0024 0,0011 0,0003 0,0038 

Dalbergia frutescens 1 0,0024 1 1 0,0024 0,0024 0,0011 0,0002 0,0037 

Eugenia acutata 1 0,0028 1 1 0,0028 0,0024 0,0011 0,0002 0,0037 

Lauraceae sp6 1 0,0031 1 1 0,0031 0,0024 0,0011 0,0003 0,0037 

Miconia sellowiana 1 0,0028 1 1 0,0028 0,0024 0,0011 0,0002 0,0037 

Posoqueria sp1 1 0,0024 1 1 0,0024 0,0024 0,0011 0,0002 0,0037 

Pouteria gardneri 1 0,0031 1 1 0,0031 0,0024 0,0011 0,0003 0,0037 

Psychotria vellosiana 1 0,0026 1 1 0,0026 0,0024 0,0011 0,0002 0,0037 
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Espécies N AB (m²) FA DA DoA FR DR DoR IVI 

Swartzia apetala 1 0,0028 1 1 0,0028 0,0024 0,0011 0,0002 0,0037 

Geonoma schottiana 1 0,0021 1 1 0,0021 0,0024 0,0011 0,0002 0,0036 

Solanum swartzianum 1 0,0022 1 1 0,0022 0,0024 0,0011 0,0002 0,0036 

Zanthoxylum rhoifolium 1 0,0021 1 1 0,0021 0,0024 0,0011 0,0002 0,0036 

Legenda: N = número de indivíduos; AB = área basal; DA = densidade absoluta; DR = densidade relativa; DoA = 
dominância absoluta; FA = Frequência Absoluta; FR = Frequência Relativa DoR = dominância relativa; IVC (%) = índice de 
valor de cobertura; IVI (%) = índice de valor de importância. 

 
Figura 76: Espécies com maior valor de importância, incluindo as árvores mortas em pé em Floresta Estacional 

Semidecidual nas Áreas de Influência Direta e entorno da Área Diretamente Afetada do Projeto da Obra 
Emergencial da Cava Corpo Norte - Casa de Pedra (DR = Densidade Relativa; FR = Frequência Relativa; DoR = 

Dominância Relativa). 

Em termos da análise de distribuição diamétrica dos indivíduos para a fitofisionomia em questão, observou- 
se um padrão em J-invertido (log-normal), desta maneira apresentando a maior concentração de indivíduos 
nas classes de menor diâmetro, seguindo um decréscimo em direção às classes maiores (Figura 77). O padrão 
de distribuição diamétrica em J-invertido encontrado neste inventário é o esperado para florestas naturais 
inequiâneas (Cavalcante et al. 2000). O decréscimo gradual no número de indivíduos encontrados em direção 
às classes superiores de diâmetro, segundo Araújo et al. (2006), indica que possivelmente a fitofisionomia 
em questão é composta, em sua maioria, por populações de indivíduos jovens aptos a substituírem os 
indivíduos mais velhos que venham a senescer. 

Considerando a análise de distribuição diamétrica da área basal, foi observado um padrão sigmoidal com 
acréscimo da área basal até 20,45 cm de DAP, subsequente decréscimo na classe seguinte em diante (Figura 
78). Nesse caso, a área basal é maior nas duas primeiras classes, o que se sustenta pelo elevado número de 
indivíduos registrados nas mesmas (93% dos fustes amostrados). 
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Figura 77: Distribuição do número de indivíduos em classes diamétricas amostradas na fitofisionomia de Floresta 
Estacional Semidecidual nas Áreas de Influência Direta e entorno da Área Diretamente Afetada do Projeto da 

Obra Emergencial da Cava Corpo Norte - Casa de Pedra. 

 

Figura 78: Distribuição da área basal em classes diamétricas amostradas na fitofisionomia de Floresta Estacional 
Semidecidual nas Áreas de Influência Direta e entorno da Área Diretamente Afetada do EIA do Projeto da Obra 

Emergencial da Cava Corpo Norte - Casa de Pedra. 

2.3.7 -  Índices de Diversidade (AID/ADA) 

Para a fitofisionomia de Floresta Estacional Semidecidual Montana nas Áreas de Influência Direta e entorno 
da Área Diretamente Afetada, considerando a contribuição do estrato arbóreo, o índice de diversidade de 
Shannon Weaver (H’) apresentou um valor de 4,19 nats. Ind-1. Estes resultados indicam que a fitofisionomia 
de Floresta Estacional Semidecidual apresentou um valor elevado de diversidade, uma vez que valores acima 
de 3 no índice de diversidade de Shannon-Wiener são considerados elevados (Magurran, 1988; Kent & Coker, 
1992). O valor de equabilidade (J) máximo é igual a 1,0 e demonstra contribuição proporcional das espécies 
para a comunidade. O valor da equabilidade J encontrado foi de 0,85, indicando que a maioria das espécies 
possuem abundâncias equivalentes. Além disso, estes valores de diversidade estão próximos ao esperado 
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para Florestas Estacionais Semideciduais em regeneração, conforme demonstrados por Higuchi et al. (2006) 
em Viçosa, MG, assim como demonstrado por Souza et al. (2007) na Bacia do Rio Grande, além do 
apresentado por Corsini et al. (2014) no nordeste de Minas Gerais. 

2.3.8 -  Espécies Endêmicas, Ameaçadas de Extinção, Raras, Valor Medicinal, Valor Comercial, Valor 
Alimentícios e Imunes ao Corte (AID/ADA) 

Apresentam-se aqui as espécies endêmicas, ameaçadas de extinção, raras, de valor medicinal, de valor 
comercial, valor alimentícios e imunes ao corte, para todas as fitofisionomias ocorrentes na Área de 
Influência Direta e entorno da Área Diretamente Afetada do EIA da Obra Emergencial da Cava do Corpo 
Norte. 

Espécies endêmicas: foram registradas 184 espécies endêmicas do Brasil, o que corresponde a 28,9% das 
espécies da AID, das quais 69 estão presentes no entorno da Área ADA. Consideram-se os endemismos para 
o estado de Minas Gerais, para os biomas (Mata Atlântica e Cerrado) e para as fitofisionomias de Campo 
Rupestre (Quadro 8). Ressalta- se que alguns endemismos se sobrepõem, como é o caso das espécies 
endêmicas do bioma Cerrado e das fitofisionomias de Campo Rupestre. Foram contabilizadas 22 espécies 
endêmicas de Campo Rupestre, 26 espécies endêmicas do estado de Minas Gerais, 32 espécies endêmicas 
do bioma Cerrado e 67 espécies endêmicas do bioma Mata Atlântica. No tocante às espécies endêmicas de 
Mata Atlântica vale observar que muitas delas possuem distribuição ampla no bioma, mas que o mesmo se 
encontra reduzido a 15% de sua cobertura original. Nesse sentido, as populações das referidas espécies 
encontram-se deplecionadas proporcionalmente à redução da cobertura original do bioma. 

Quadro 8: Espécies endêmicas registradas nas Áreas de Influência Direta e Diretamente Afetada do Projeto da Obra 
Emergencial da Cava Corpo Norte - Casa de Pedra. 

Espécie AID eADA Brasil MG MA C CR 

Actinocephalus bongardii x - x - - - - 

Agarista coriifolia x x x - - x - 

Allophylus edulis x x x - x - - 

Allophylus melanophloeus x - x - x - - 

Alstroemeria monticola x - x - - - - 

Andira fraxinifolia x x x - - - - 

Andira ormosioides x - x - x - - 

Aniba firmula x - x - - - - 

Annona dolabripetala x x x - x - - 

Annona neosericea x x x - x - - 

Anthurium megapetiolatum x - x x - - - 

Anthurium minarum x x x - - - - 

Arthrocereus glaziovii x x x x - - x 

Asemeia monninoides x - x - x - - 

Aspidosperma olivaceum x x x - x - - 

Aspidosperma parvifolium x x x - x - - 

Aspilia reticulata x x x x - x x 

Aspilia subpetiolata x - x x - x - 

Austrocritonia velutina x - x - - - - 
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Espécie AID eADA Brasil MG MA C CR 

Baccharis myricifolia x - x - - - - 

Baccharis retusa x x x - - - - 

Baccharis truncata x - x - - - - 

Barbacenia flava x - x x - x x 

Bathysa australis x - x - x - - 

Bauhinia forficata x x x - x - - 

Begonia alchemilloides x - x - - x - 

Begonia angulata x - x - x - - 

Bifrenaria harrisoniae x - x - x - - 

Blechnum austrobrasilianum x x x - x - - 

Brunfelsia rupestris x x x - - x - 

Byrsonima dealbata x - x - - x - 

Calibrachoa elegans x - x - x - - 

Callianthe rufinerva x - x - x - - 

Callisthene minor x - x - - - - 

Calyptranthes widgreniana x - x - - - - 

Cambessedesia corymbosa x - x x - x - 

Cambessedesia hilariana x - x - - - - 

Campomanesia laurifolia x - x - x - - 

Casearia arborea x x x - - - - 

Cecropia pachystachya x x x - - - x 

Chaptalia martii x - x x - x x 

Chromolaena pedalis x - x - - - - 

Cinnamomum erythropus x - x - - x x 

Coccoloba mollis x - x - - - - 

Cordia sellowiana x x x - - - - 

Cordiera elliptica x x x - - - - 

Croton floribundus x x x - x - - 

Croton splendidus x - x - - - - 

Cupania emarginata x - x - - - - 

Cyathea corcovadensis x x x - x - - 

Dalbergia miscolobium x x x - - x - 

Dalbergia nigra x x x - x - - 

Dichorisandra incurva x - x - x - - 

Diplusodon quintuplinervius x x x - - x - 

Ditassa aequicymosa x - x x - - x 

Ditassa linearis x - x x - - x 

Ditassa retusa x - x x - - - 

Emmeorhiza umbellata x - x - x - - 

Encyclia patens x - x - - - - 
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Espécie AID eADA Brasil MG MA C CR 

Eremanthus erythropappus x x x - - - - 

Eriotheca candolleana x x x - - - - 

Eryngium eurycephalum x - x - - - - 

Erythroxylum hamigerum x - x - x - - 

Eugenia nutans x - x - x - - 

Eugenia sphenophylla x - x - x - - 

Euplassa incana x - x x - - - 

Gaylussacia chamissonis x x x - - - - 

Geonoma schottiana x x x - x - - 

Gomesa gardneri x - x - x - - 

Gomesa gracilis x - x x - x x 

Guapira graciliflora x x x - - - - 

Guapira opposita x x x - - - - 

Guatteria australis x x x - - - - 

Guatteria sellowiana x x x - - - - 

Guatteria villosissima x x x - x - - 

Handroanthus albus x - x - x - - 

Hatiora salicornioides x - x - - - - 

Heterocondylus alatus x x x - - - - 

Heteropterys coleoptera x - x - x - - 

Heteropterys intermedia x - x - x - - 

Hololepis pedunculata x - x x - x - 

Hyptidendron asperrimum x x x - - - - 

Ilex conocarpa x x x - - - - 

Inga sessilis x - x - - - - 

Jacaranda micrantha x - x - x - - 

Justicia serrana x - x x - x - 

Koanophyllon adamantium x - x - - - - 

Lamanonia grandistipularis x - x - - - - 

Lamanonia ternata x x x - - - - 

Lantana camara x x x - - - - 

Lavoisiera alba x x x x - x - 

Leandra reversa x - x - x - - 

Lessingianthus linearifolius x - x - - x - 

Leucochloron incuriale x x x - - - - 

Luxemburgia nobilis x - x x - - x 

Lychnophora pinaster x - x x - x x 

Marcetia taxifolia x x x - - - - 

Marlierea obscura x - x - x - - 

Melothrianthus smilacifolius x - x - - - - 



 
 

           Página 91 de 160 

 

 
CSN Mineração – Unidade Congonhas 
Estudo de Impacto Ambiental – Obra Emergencial – Cava Corpo Norte 
BPI_CSN_ALTBAN_EIA_LC 
 

Espécie AID eADA Brasil MG MA C CR 

Miconia brunnea x - x - x - - 

Miconia cinnamomifolia x x x - x - - 

Miconia eichleri x - x - x - - 

Miconia elegans x x x - - - - 

Miconia latecrenata x - x - x - - 

Miconia sellowiana x x x - - - - 

Miconia tristis x - x - x - - 

Miconia valtheri x - x - x - - 

Microlicia isophylla x - x - - - - 

Mikania glauca x x x - - x x 

Mikania parvifolia x - x x - - - 

Mimosa calodendron x - x - - x x 

Mimosa pogocephala x - x x - x x 

Mollinedia schottiana x - x - x - - 

Mollinedia widgrenii x x x - - - - 

Moquiniastrum paniculatum x x x - - x - 

Myrcia amazonica x x x - - - - 

Myrcia mutabilis x - x - - - - 

Myrcia splendens x x x - - - - 

Myrsine coriacea x x x - - - - 

Myrsine umbellata x x x - - - - 

Nematanthus strigillosus x - x - - - - 

Ocotea bicolor x - x - x - - 

Ocotea spixiana x x x - - x - 

Ocotea teleiandra x - x - x - - 

Ocotea tristis x - x - - - - 

Paepalanthus aequalis x x x - - - - 

Paepalanthus amoenus x - x x - x x 

Paliavana sericiflora x x x x - - - 

Palicourea croceoides x - x - x - - 

Passiflora haematostigma x - x - - - - 

Passiflora porophylla x x x - - - - 

Passiflora villosa x - x - - - - 

Peperomia augescens x - x - - - - 

Peperomia decora x x x x - - - 

Persea americana x - x - x - - 

Persea venosa x - x - - - - 

Philodendron minarum x x x - - x - 

Phyllanthus rosellus x - x - x - - 

Physocalyx major x - x x - x x 
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Espécie AID eADA Brasil MG MA C CR 

Piptocarpha axilaris x - x - x - - 

Piptocarpha organensis x - x - x - - 

Pleopeltis hirsutissima x - x - - - - 

Pleroma fothergillae x - x - x - - 

Pleroma granulosum x x x - x - - 

Pleroma heteromallum x - x - - - - 

Pouteria gardneri x x x - - - - 

Psychotria capitata x - x - - - - 

Rhodostemonodaphne macrocalyx x - x - - - - 

Richterago radiata x x x - - x x 

Roupala montana x x x - - x - 

Rubus brasiliensis x - x - x - - 

Seguieria langsdorffii x - x - - - - 

Senna reniformis x - x - - - - 

Sinningia rupicola x - x - x - - 

Siphoneugena densiflora x x x - - - - 

Sloanea hirsuta x - x - x - - 

Smilax goyazana x - x - x - - 

Smilax lutescens x - x - - - - 

Smilax stenophylla x - x x - x x 

Solanum didymum x - x - x - - 

Solanum leptostachys x - x - x - - 

Solanum lycocarpum x x x - x - - 

Solanum paniculatum x - x - x - - 

Solanum pseudoquina x x x - x - - 

Solanum rufescens x - x - - - - 

Solanum swartzianum x - x - x - - 

Stryphnodendron polyphyllum x x x - - - - 

Swartzia apetala x - x - - - - 

Swartzia oblata x - x - x - - 

Tachigali rugosa x x x - x - - 

Tetrapterys microphylla x - x - - - - 

Tibouchina martiusiana x - x - - - - 

Tibouchina sellowiana x - x - x - - 

Tovomitopsis saldanhae x x x - x - - 

Trembleya parviflora x - x - - - - 

Typha domingensis x - x - x - - 

Vellozia caruncularis x - x x - x x 

Vellozia minima - x x x - - x 

Vitex polygama x x x - - - - 
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Espécie AID eADA Brasil MG MA C CR 

Vochysia emarginata x - x - - x - 

Vochysia tucanorum x x x - - x x 

Vriesea minarum x - x - x - x 

Wahlenbergia brasiliensis x - x - x - - 

Wilbrandia verticillata x - x - x - - 

Legenda: AID = Área Diretamente Afetada; eADA = entorno da Área Diretamente Afetada; MG = Minas Gerais; M.A. = 
Mata Atlântica; C = Cerrado; C.R. = Campo Rupestre. 

Espécies ameaçadas de extinção (AID): Das espécies listadas em toda a Área de Influência Direta do 
empreendimento, foram registradas 17 espécies ameaçadas de extinção (Quadro 9). As espécies Anthurium, 
megapetiolatum, Mikania glauca, Vriesea minarum, Arthrocereus glaziovii, Sinningia rupícola, Cinnamomum 
erythropus, Ocotea odorífera, Euplassa incana, Smilax goyazana e Brunfelsia rupestris foram enquadradas na 
categoria “EN” (Em perigo) na “Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção”. Aspilia 
reticulata, Mikania argyreiae, Zeyheria tuberculosa, Dalbergia nigra, Melanoxylon braúna, Cedrela odorata 
e Euplassa inaequalis foram enquadradas na categoria “VU” (Vulnerável) na “Lista Nacional Oficial de 
Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção”. 

Para os dados primários coletados no entorno da Área Diretamente Afetada foram observadas 6 espécies 
ameaçadas, são elas: Aspilia reticulata, Mikania glauca, Zeyheria tuberculosa, Arthrocereus glaziovii, 
Dalbergia nigra, e Brunfelsia rupestres. Ressalta-se que tais espécies não estão restritas ao entorno da ADA, 
sendo encontradas amplamente por toda a AID. 

Quadro 9: Espécies ameaçadas registradas na Área de Influência Direta do Projeto da Obra Emergencial da Cava 
Corpo Norte - Casa de Pedra, onde: MMA/CNCFlora = Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de 

Extinção; IUCN = International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. 

Família Espécie AID eADA CNCFlora 

Araceae Anthurium megapetiolatum x - EN 

Asteraceae Aspilia reticulata x x VU 

Asteraceae Mikania argyreiae x - VU 

Asteraceae Mikania glauca x x EN 

Bignoniaceae Zeyheria tuberculosa x x VU 

Bromeliaceae Vriesea minarum x - EN 

Cactaceae Arthrocereus glaziovii x x EN 

Fabaceae Dalbergia nigra x x VU 

Fabaceae Melanoxylon brauna x - VU 

Gesneriaceae Sinningia rupicola x - EN 

Lauraceae Cinnamomum erythropus x - EN 

Lauraceae Ocotea odorifera x - EN 

Meliaceae Cedrela odorata x - VU 

Proteaceae Euplassa inaequalis x - VU 

Proteaceae Euplassa incana x - EN 

Smilacaceae Smilax goyazana x - EN 

Solanaceae Brunfelsia rupestris x x EN 

Legenda: AID = Área Diretamente Afetada; eADA = entorno da Área Diretamente Afetada. 
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Espécies raras: Considerando as espécies raras da categoria “Raras I”, que são as espécies que possuem 
distribuição geográfica restrita a uma área menor ou igual a 10 km2, foram registradas três espécies: 
Anthurium megapetiolatum, Ocotea odorifera e Smilax stenophylla (Quadro 10). 

Em termos do conceito de espécies “Raras II”, ou seja, aquelas espécies que ocorrem com 1 (um) único 
indivíduo por hectare na amostragem, não foi registrada nenhuma espécie que se enquadra no quesito 
(Quadro 10). 

Espécies de valor medicinal: Na área pretendida pelo empreendimento foram amostradas 39 espécies com 
valor medicinal (Quadro 10). 

Espécies de valor comercial: Considerando as espécies de valor comercial foram amostradas na área de 
influência direta do empreendimento um total de 115 espécies (Quadro 10). 

Espécies de valor alimentício: Para a área de influência direta do empreendimento foram amostradas um 
total de 57 espécies com potencial alimentício (Quadro 10). 

Espécies imunes ao corte: Considerando a Lei nº 20.308, de 27 de julho de 2012, do Estado de Minas Gerais 
(que alterou as Lei nº 10.883, de 2 de outubro de 1992 e Lei nº 9.743, de 15 de dezembro de 1988), para 
classificação das espécies imunes ao corte na AID do empreendimento foram encontradas as seguintes 
espécies da família Bignoniaceae: Handroanthus albus (Cham.) Mattos e Handroanthus chrysotrichus (Mart. 
ex DC.). Considerando-se a Portaria Normativa nº 83, de 26 de setembro 1991, não foram registradas as 
espécies de braúna em floresta primária. 

Quadro 10: Lista das espécies raras, de valor medicinal, de valor comercial, de valor alimentício e imunes de corte, 
ocorrentes nas Áreas de Influência Direta e entorno da Área Diretamente Afetada do Projeto da Obra Emergencial 

da Cava Corpo Norte - Casa de Pedra. 

Família Espécie Raras I Raras II Comercial Alimentício Medicinal Imune 

Asteraceae Achyrocline satureioides - - - - x - 

Arecaceae Acrocomia aculeata - - x x x - 

Opiliaceae Agonandra brasiliensis - - x - - - 

Lauraceae Aiouea saligna - - x - - - 

Euphorbiaceae Alchornea triplinervia - - x - - - 

Sapindaceae Allophylus melanophloeus - - x - - - 

Verbenaceae Aloysia virgata - - - - x - 

Fabaceae Anadenanthera colubrina - - x - - - 

Fabaceae Anadenanthera falcata - - x - x - 

Fabaceae Andira fraxinifolia - - x - - - 

Lauraceae Aniba firmula - - x - - - 

Araceae Anthurium megapetiolatum x - - - - - 

Fabaceae Apuleia leiocarpa - - x - - - 

Cactaceae Arthrocereus glaziovii - - - - - - 

Apocynaceae Aspidosperma australe - - x - - - 

Apocynaceae Aspidosperma cylindrocarpon - - x - - - 

Apocynaceae Aspidosperma olivaceum - - x - - - 

Apocynaceae Aspidosperma parvifolium - - x - - - 

Apocynaceae Aspidosperma subincanum - - x - - - 

Asteraceae Baccharis crispa - - - - x - 

Asteraceae Baccharis dentata - - - - x - 

Asteraceae Baccharis dracunculifolia - - - - x - 
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Família Espécie Raras I Raras II Comercial Alimentício Medicinal Imune 

Asteraceae Baccharis myricifolia - - - - x - 

Asteraceae Baccharis retusa - - - - x - 

Asteraceae Baccharis rufidula - - - - x - 

Asteraceae Baccharis serrulata - - - - x - 

Asteraceae Baccharis subdentata - - - - x - 

Asteraceae Baccharis truncata - - - - x - 

Fabaceae Bauhinia forficata - - - - x - 

Begoniaceae Begonia angulata - - x - - - 

Begoniaceae Begonia rufa - - x - - - 

Myrtaceae Blepharocalyx salicifolius - - x - - - 

Fabaceae Bowdichia virgilioides - - x - - - 

Malpighiaceae Byrsonima coccolobifolia - - - x - - 

Malpighiaceae Byrsonima coriacea - - - x - - 

Malpighiaceae Byrsonima crassifolia - - - x - - 

Malpighiaceae Byrsonima crispa - - - x - - 

Malpighiaceae Byrsonima dealbata - - - x - - 

Malpighiaceae Byrsonima intermedia - - - x - - 

Malpighiaceae Byrsonima laxiflora - - - x - - 

Malpighiaceae Byrsonima pachyphylla - - - x - - 

Malpighiaceae Byrsonima verbascifolia - - - x - - 

Meliaceae Cabralea canjerana - - x - x - 

Calophyllaceae Calophyllum brasiliense - - x - - - 

Myrtaceae Campomanesia guazumifolia - - - x - - 

Myrtaceae Campomanesia laurifolia - - - x - - 

Myrtaceae Campomanesia sessiliflora - - - x - - 

Lecythidaceae Cariniana estrellensis - - x - - - 

Meliaceae Cedrela odorata - - x - - - 

Fabaceae Copaifera langsdorffii - - x - x - 

Euphorbiaceae Croton antisyphiliticus - - - - x - 

Euphorbiaceae Croton floribundus - - x - - - 

Euphorbiaceae Croton urucurana - - - - x - 

Sapindaceae Cupania tenuivalvis - - x - - - 

Sapindaceae Cupania vernalis - - x - - - 

Bignoniaceae Cybistax antisyphilitica - - - - x - 

Fabaceae Dalbergia foliolosa - - x - - - 

Fabaceae Dalbergia miscolobium - - x - - - 

Fabaceae Dalbergia nigra - - x - - - 

Thymelaeaceae Daphnopsis brasiliensis - - x - - - 

Pteridaceae Doryopteris ornithopus - - x - - - 

Orchidaceae Encyclia patens - - x - - - 

Lauraceae Endlicheria paniculata - - x - - - 

Asteraceae Eremanthus erythropappus - - x - - - 

Malvaceae Eriotheca candolleana - - x - - - 

Myrtaceae Eugenia cerasiflora - - x - - - 

Myrtaceae Eugenia florida - - x - - - 

Myrtaceae Eugenia involucrata - - x - - - 

Myrtaceae Eugenia nutans - - x - - - 

Myrtaceae Eugenia punicifolia - - - x - - 

Myrtaceae Eugenia sphenophylla - - x - - - 
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Proteaceae Euplassa semicostata - - x - - - 

Moraceae Ficus insipida - - - x - - 

Rutaceae Galipea jasminiflora - - x - - - 

Clusiaceae Garcinia gardneriana - - - x - - 

Arecaceae Geonoma schottiana - - - x - - 

Orchidaceae Gomesa gardneri - - x - - - 

Meliaceae Guarea macrophylla - - x - - - 

Malvaceae Guazuma ulmifolia - - x x - - 

Bignoniaceae Handroanthus albus - - x - - x 

Bignoniaceae Handroanthus chrysotrichus - - x - - x 

Chloranthaceae Hedyosmum brasiliense - - - - x - 

Fabaceae Hymenaea courbaril - - - x x - 

Aquifoliaceae Ilex paraguariensis - - - x x - 

Fabaceae Inga cylindrica - - - x - - 

Fabaceae Inga edulis - - - x - - 

Fabaceae Inga marginata - - - x - - 

Fabaceae Inga sessilis - - - x - - 

Fabaceae Inga striata - - - x - - 

Fabaceae Inga vera - - - x - - 

Lythraceae Lafoensia pacari - - x - x - 

Cunoniaceae Lamanonia grandistipularis - - x - - - 

Cunoniaceae Lamanonia ternata - - x - - - 

Verbenaceae Lantana camara - - - - x - 

Theaceae Laplacea fruticosa - - x - - - 

Melastomataceae Leandra aurea - - - x - - 

Melastomataceae Leandra hirtella - - - x - - 

Melastomataceae Leandra lacunosa - - - x - - 

Melastomataceae Leandra melastomoides - - - x - - 

Melastomataceae Leandra reversa - - - x - - 

Melastomataceae Leandra umbellata - - - x - - 

Lecythidaceae Lecythis pisonis - - x - - - 

Fabaceae Leucochloron incuriale - - x - - - 

Fabaceae Lonchocarpus cultratus - - x - - - 

Fabaceae Lonchocarpus guillemineanus - - x - - - 

Malvaceae Luehea candicans - - x - - - 

Malvaceae Luehea grandiflora - - x - x - 

Fabaceae Machaerium brasiliense - - x - - - 

Fabaceae Machaerium villosum - - x - - - 

Moraceae Maclura tinctoria - - x x x - 

Myrtaceae Marlierea clausseniana - - x - - - 

Myrtaceae Marlierea obscura - - x - - - 

Sapindaceae Matayba elaeagnoides - - x - - - 

Fabaceae Melanoxylon brauna - - x - - - 

Rutaceae Metrodorea stipularis - - x - - - 

Melastomataceae Miconia albicans - - - x - - 

Melastomataceae Miconia brunnea - - - x - - 

Melastomataceae Miconia cinnamomifolia - - - x - - 

Melastomataceae Miconia eichleri - - - x - - 

Melastomataceae Miconia ferruginata - - - x - - 
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Melastomataceae Miconia latecrenata - - - x - - 

Melastomataceae Miconia ligustroides - - - x - - 

Melastomataceae Miconia pepericarpa - - - x - - 

Melastomataceae Miconia sellowiana - - - x - - 

Melastomataceae Miconia tristis - - - x - - 

Melastomataceae Miconia valtheri - - - x - - 

Sapotaceae Micropholis gardneriana - - x - - - 

Asteraceae Moquiniastrum polymorphum - - x - - - 

Myrtaceae Myrcia amazonica - - x - - - 

Myrtaceae Myrcia guianensis - - x - - - 

Myrtaceae Myrcia mutabilis - - x - - - 

Myrtaceae Myrcia obovata - - x - - - 

Myrtaceae Myrcia retorta - - x - - - 

Myrtaceae Myrcia splendens - - x - - - 

Myrtaceae Myrcia tomentosa - - x - - - 

Myrtaceae Myrcia venulosa - - x - - - 

Lauraceae Nectandra lanceolata - - x - - - 

Lauraceae Nectandra nitidula - - x - - - 

Lauraceae Ocotea aciphylla - - x - - - 

Lauraceae Ocotea bicolor - - x - - - 

Lauraceae Ocotea corymbosa - - x - - - 

Lauraceae Ocotea diospyrifolia - - x - - - 

Lauraceae Ocotea odorifera x - x - x - 

Lauraceae Ocotea pulchella - - x - - - 

Lauraceae Ocotea spixiana - - x - - - 

Lauraceae Ocotea teleiandra - - x - - - 

Fabaceae Periandra mediterranea - - - x x - 

Myrtaceae Pimenta pseudocaryophyllus - - x - x - 

Fabaceae Piptadenia gonoacantha - - x - - - 

Fabaceae Plathymenia reticulata - - x - - - 

Sapotaceae Pouteria caimito - - x - - - 

Sapotaceae Pouteria gardneri - - - - x - 

Burseraceae Protium brasiliense - - x - - - 

Burseraceae Protium heptaphyllum - - x - - - 

Rosaceae Prunus myrtifolia - - - x - - 

Myrtaceae Psidium cattleianum - - - x - - 

Myrtaceae Psidium laruotteanum - - - x - - 

Myrtaceae Psidium nutans - - - x - - 

Myrtaceae Psidium rufum - - - x - - 

Bignoniaceae Pyrostegia venusta - - - - x - 

Rosaceae Rubus brasiliensis - - - x - - 

Euphorbiaceae Sapium glandulosum - - x - - - 

Anacardiaceae Schinus terebinthifolius - - - x x - 

Fabaceae Senegalia polyphylla - - x - - - 

Fabaceae Senna macranthera - - x x - - 

Myrtaceae Siphoneugena crassifolia - - x - - - 

Myrtaceae Siphoneugena densiflora - - x - - - 

Elaeocarpaceae Sloanea garckeana - - x - - - 

Elaeocarpaceae Sloanea guianensis - - x - - - 
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Elaeocarpaceae Sloanea hirsuta - - x - - - 

Smilacaceae Smilax stenophylla x - - - - - 

Solanaceae Solanum leptostachys - - x - - - 

Solanaceae Solanum leucodendron - - - - x - 

Solanaceae Solanum lycocarpum - - x - x - 

Bignoniaceae Sparattosperma leucanthum - - x - - - 

Fabaceae Stryphnodendron adstringens - - - - x - 

Arecaceae Syagrus romanzoffiana - - - x - - 

Symplocaceae Symplocos pubescens - - x - - - 

Fabaceae Tachigali rugosa - - x - - - 

Combretaceae Terminalia glabrescens - - x - - - 

Bromeliaceae Tillandsia gardneri - - x - - - 

Bromeliaceae Tillandsia recurvata - - x - - - 

Bromeliaceae Tillandsia stricta - - x - - - 

Bromeliaceae Tillandsia usneoides - - x - - - 

Cannabaceae Trema micrantha - - x - - - 

Typhaceae Typha domingensis - - - - x - 

Velloziaceae Vellozia variabilis - - - - x - 

Asteraceae Vernonanthura polyanthes - - - - x - 

Lamiaceae Vitex polygama - - - x - - 

Annonaceae Xylopia sericea - - - x - - 

Salicaceae Xylosma ciliatifolia - - - x - - 

Rutaceae Zanthoxylum fagara - - x - - - 

Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium - - x - - - 

Rutaceae Zanthoxylum riedelianum - - x - x - 

Bignoniaceae Zeyheria tuberculosa - - x - - - 

2.3.9 -  Classificação do Estágio Sucessional da ADA 

De acordo com os critérios estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 392, de 25 de junho de 2007 (Quadro 
10), o remanescente de Floresta Estacional Semidecidual Montana dentro da ADA (e que no ano de 2016 
apresentava área de 1,805 ha) foi classificado como estágio médio de sucessão ecológica, conforme indicado 
por alguns parâmetros, em especial a média diamétrica (10,7 cm) e a altura média (7,4 m), entre outros 
(Quadro 11). Já a fitofisionomia de Campo Rupestre Ferruginoso (6,872 ha no ano de 2016) foi classificada 
como vegetação em estágio avançado de regeneração (Quadro 11) de acordo com a Resolução CONAMA n° 
423 de 2010 (Quadro 12). 

Quadro 11: Parâmetros utilizado para classificar a sucessão ecológica em Floresta Estacional Semidecidual conforme 
descrito na Resolução CONAMA nº 392, de 25 de junho de 2007. 

ITEM ESTÁGIO INICIAL ESTÁGIO MÉDIO ESTÁGIO AVANÇADO 

A 
Ausência de estratificação 

definida 

Estratificação incipiente com 
formação de dois estratos: dossel e 

sub-bosque. 

Estratificação definida com a 
formação de três estratos: dossel, 

sub-dossel e sub-bosque. 

B 

Predominância de indivíduos 
jovens de espécies arbóreas, 
arbustivas e cipós, formando 
um adensamento (paliteiro) 
com altura de até 5 (cinco) 

metros. 

Predominância de espécies arbóreas 
formando um dossel definido entre 

5 (cinco) e 12 (doze) metros de 
altura, com redução gradativa da 

densidade de arbustos e arvoretas. 

Dossel superior a 12 (doze) metros de 
altura e com ocorrência frequente de 

árvores emergentes. 
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ITEM ESTÁGIO INICIAL ESTÁGIO MÉDIO ESTÁGIO AVANÇADO 

C 

Espécies lenhosas com 
distribuição diamétrica de 

pequena amplitude com DAP 
médio de até 10 (dez) 

centímetros. 

Espécies lenhosas com distribuição 
diamétrica de moderada amplitude 

com DAP médio entre 10 (dez) 
centímetros a 20 (vinte) 

centímetros. 

Espécies lenhosas com distribuição 
diamétrica de grande amplitude com 

DAP 
médio superior a 18 (dezoito) 

centímetros. 

D - - 
Sub-bosque normalmente menos 

expressivo do que no estágio médio. 

E 
Espécies pioneiras 

abundantes. 
- - 

F - Presença marcante de cipós. - 

G 
Dominância de poucas 
espécies indicadoras. 

- - 

H 

Epífitas, se existentes, são 
representadas principalmente 

por líquens, briófitas e 
pteridófitas com baixa 

diversidade. 

Maior riqueza e abundância de 
epífitas em relação ao estágio 

inicial, sendo mais abundantes nas 
Florestas Ombrófilas. 

Riqueza e abundância de epífitas, 
especialmente nas Florestas 

Ombrófilas. 

I 

Serapilheira, quando 
existente, forma uma fina 

camada, pouco decomposta, 
contínua ou não. 

Serapilheira presente variando de 
espessura de acordo com as 

estações do ano e a localização. 

Serapilheira presente variando em 
função da localização. 

J 
Trepadeiras, se presentes, 

geralmente herbáceas. 
Trepadeiras, quando presentes, 

podem ser herbáceas ou lenhosas. 

Trepadeiras geralmente lenhosas, 
com maior frequência e riqueza de 

espécies na Floresta Estacional. 

L Espécies indicadoras. Espécies indicadoras. 
Espécies indicadoras em Floresta 

Estacional Semidecidual. 

 
 

Quadro 12: Parâmetros utilizado para classificar a sucessão ecológica em Campos de Altitude associados ou 
abrangidos pela Mata Atlântica conforme descrito na Resolução CONAMA Nº 423, DE 12 DE ABRIL DE 2010. 

ITEM ESTÁGIO INICIAL ESTÁGIO MÉDIO ESTÁGIO AVANÇADO VEGETAÇÃO PRIMÁRIA 

A 

Remanescentes de 
vegetação campestre 

com porção 
subterrânea incipiente 

ou ausente 

Áreas que sofreram 
ação antrópica com 
pouco ou nenhum 

comprometimento da 
parte subterrânea da 

vegetação, ou que 
estejam em processo 
de regeneração após 

ação antrópica 
mediante supressão da 

parte aérea e 
subterrânea da 

vegetação; 

Áreas com ação 
antrópica moderada 

sem comprometimento 
da estrutura e 
fisionomia da 

vegetação, ou que 
tenham evoluído a 
partir de estágios 

médios de 
regeneração; 

Vegetação de máxima 
expressão local, sendo 

os efeitos das ações 
antrópicas mínimos; 
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ITEM ESTÁGIO INICIAL ESTÁGIO MÉDIO ESTÁGIO AVANÇADO VEGETAÇÃO PRIMÁRIA 

B 

Fisionomia herbácea 
aberta, com índice de 
cobertura vegetal viva 

inferior a 50%, 
medido no nível do solo 

Fisionomia herbácea ou 
herbáceo-arbustiva, 

com índice de 
cobertura vegetal viva 

Fisionomia herbácea ou 
herbáceo-arbustiva, 

com índice de 
cobertura vegetal viva 

superior a 50%, medido 
no nível do solo; 

Fisionomia herbácea 
ou herbáceo-arbustiva, 

com índice de 
cobertura vegetal 

nativa viva superior a 
80%, medido no nível 

do solo; 

C 

Representatividade de 
espécies exóticas ou 

ruderais 
correspondendo a 50% 

ou mais, da 
cobertura vegetal viva 

Representatividade de 
espécies exóticas e/ou 
ruderais, inferior a 50% 

da cobertura 
vegetal viva; 

Ocorrência de espécies 
exóticas ou ruderais, 
correspondendo ao 
máximo de 30% da 

cobertura vegetal viva 
no nível do solo; 

Cobertura do solo com 
espécies exóticas ou 

ruderais inferior a 10% 
da cobertura vegetal 

viva; 

D 
Ausência ou presença 

esporádica de espécies 
raras e endêmicas; 

Presença esporádica de 
espécies raras e 

endêmicas; 

Presença de espécies 
raras e endêmicas; 

Presença de espécies 
raras ou endêmicas; 

E 
Espécies indicadoras 
conforme Anexo I, 
desta Resolução 

Espécies indicadoras 
conforme Anexo I, 
desta Resolução; 

Eventual ocorrência de 
espécies lenhosas; 

Eventual ocorrência de 
espécies lenhosas; 

F -   - 
Espécies indicadoras 
conforme Anexo I, 
desta Resolução; 

Espécies indicadoras 
conforme Anexo I, 
desta Resolução; 

 
 

Quadro 13: Classificação do estágio sucessional dos remanescentes em Floresta Estacional Semidecidual Montana 
em estágio médio de regeneração e Cerrado Rupestre em estágio avançado de regeneração na ADA do Projeto da 

Obra Emergencial da Cava Corpo Norte. 

PARÂMETRO DE AVALIAÇÃO FESD CERRADO RUPESTRE 

A Médio Estágio avançado 

B 
Médio 

Estágio avançado 
7,4 m 

C 
Médio 

Estágio avançado 
10,7 cm 

D Médio Estágio avançado 

E - Estágio avançado 

F - Estágio avançado 

G - - 

H Médio - 

I Médio - 
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PARÂMETRO DE AVALIAÇÃO FESD CERRADO RUPESTRE 

I 5 - 10 cm - 

J Médio - 

L Médio - 

2.3.10 -  Considerações Finais 

De acordo com a Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006 e o Decreto Nº 6.660, de 21 de novembro de 
2008, a vegetação da Área de Influência Direta do EIA da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte está inserida 
no bioma da Mata Atlântica.  

As Áreas de Influência Direta (AID) e Diretamente Afetada (ADA) do Projeto da Obra Emergencial da Cava 
Corpo Norte - Casa de Pedra encontram-se inseridas em um mosaico de vegetação que é típico do contexto 
fitogeográfico local, o qual se relaciona à área de tensão ecológica entre os biomas Cerrado e Mata Atlântica. 
Dessa maneira, tal mosaico de vegetação e as diferentes classes de uso e ocupação são decorrentes tanto de 
aspectos naturais quanto de aspectos antrópicos, principalmente relacionados às atividades minerárias, 
incluindo as da CSN Mineração. 

Entre as tipologias de vegetação nativa na AID, predomina a Floresta Estacional Semidecidual secundária. As 
formações Savânicas estão representadas pelo Campo Rupestre, Campo Sujo, Cerrado Típico, Cerrado Denso 
e Candeial. Destaca- se que não foi realizada classificação de estágios sucessionais para vegetação natural 
presente na porção da AID externa à ADA, de modo que os quantitativos de área globais para AID são tratados 
sem tal designação. As classes de uso e ocupação de origem antrópica encontradas na área do 
empreendimento incluem solos desnudos (incluindo os acessos e estruturas relacionadas à atividade da CSN 
Mineração), área de revegetação (incluindo taludes revegetados e áreas degradadas, estas, em sua maioria, 
estão nas imediações das áreas operacionais da CSN Mineração), além de Agropecuária. 

Nas Áreas de Influência Direta e entorno da Área Diretamente Afetada do EIA da Obra Emergencial da Cava 
Corpo Norte contabilizaram-se 636 espécies, 329 gêneros e 108 famílias botânicas, amostrados a partir do 
levantamento florístico de todas as fitofisionomias e todos os hábitos. A contagem dos hábitos (formas de 
vida) por espécies revela o predomínio do hábito arbóreo, com 347 espécies, seguido do hábito arbustivo 
com 139 espécies. Posteriormente apresentam-se os hábitos herbáceos (86 espécies), as trepadeiras (44 
espécies) e epífitas (20 espécies). No que se refere às síndromes de dispersão observou-se predomínio da 
Zoocoria – dispersão por animais (313 espécies), seguida da Anemocoria – dispersão pelo vento (260 
espécies), sendo a Barocoria – dispersão a curtas distâncias – menos expressiva, com 63 espécies. 

A amostragem do componente arbóreo em Floresta Estacional Semidecidual nas áreas de Influência Direta e 
entorno da Área Diretamente Afetada do Projeto da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte - Casa de Pedra 
apontou a ocorrência de 930 indivíduos distribuídos em 135 espécies subordinados a 83 gêneros incluídos 
em 46 famílias botânicas. As famílias do estrato arbóreo que se destacaram quanto à riqueza foram (Figura 
79): Myrtaceae com 20 espécies (14,5%), Fabaceae com 13 espécies (9,4%), Lauraceae com 12 espécies 
(8,7%), Melastomataceae com 8 espécies (5,8%), Asteraceae com 5 espécies (3,6%), Meliaceae com 5 
espécies (3,6%), Rubiaceae com 5 espécies (3,6%) e Salicaceae com 5 espécies (3,6%) (Figura 74). As demais 
38 famílias apresentaram três ou menos espécies cada. 

As árvores mortas em pé apresentaram o maior valor de importância, apresentando o maior número de 
indivíduos e uma das maiores áreas basais. As espécies Lamanonia speciosa, Tachigali rugosa, Roupala 
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montana, Eremanthus erythropappus, Clethra scabra, Piptocarpha axilaris, Machaerium acutifolium 
Machaerium acutifolium, Aspidosperma parvifolium, Cabralea canjerana, Myrsine gardneriana, Myrcia 
splendens, Tapirira guianensis, Myrcia sp1, Croton urucurana, Eugenia florida, Myrcia amazônica, Zeyheria 
tuberculosa e Pleroma granulosum foram responsáveis em conjunto dos indivíduos mortos por cerca de 
50,3% do IVI.  Os valores de densidade e área basal por hectares encontrados para a amostragem foram 
respectivamente 1093 indivíduos/ha e 17,42 m²/ha. Nesse caso observa-se uma comunidade arbórea com 
alta densidade de indivíduos de médio a pequeno porte. 

Para a fitofisionomia de Floresta Estacional Semidecidual Montana nas Áreas de Influência Direta e entorno 
da Área Diretamente Afetada, considerando a contribuição do estrato arbóreo, o índice de diversidade de 
Shannon Weaver (H’) apresentou um valor de 4,19 nats. Ind-1. 

Foram registradas 184 espécies endêmicas do Brasil, o que corresponde a 28,9% das espécies da AID, das 
quais 69 estão presentes no entorno da ADA. Consideram-se os endemismos para o estado de Minas Gerais, 
para os biomas (Mata Atlântica e Cerrado) e para as fitofisionomias de Campo Rupestre. Ressalta- se que 
alguns endemismos se sobrepõem, como é o caso das espécies endêmicas do bioma Cerrado e das 
fitofisionomias de Campo Rupestre. Foram contabilizadas 22 espécies endêmicas de Campo Rupestre, 26 
espécies endêmicas do estado de Minas Gerais, 32 espécies endêmicas do bioma Cerrado e 67 espécies 
endêmicas do bioma Mata Atlântica. Das espécies listadas em toda a Área de Influência Direta do 
empreendimento, foram registradas 23 espécies ameaçadas de extinção. Considerando as espécies raras da 
categoria “Raras I”, que são as espécies que possuem distribuição geográfica restrita a uma área menor ou 
igual a 10 km2, foram registradas quatro espécies: Anthurium megapetiolatum, Arthrocereus glaziovii, 
Ocotea odorifera e Smilax stenophylla (Quadro 10). 

Na área pretendida pelo empreendimento foram amostradas 39 espécies com valor medicinal. Considerando 
as espécies de valor comercial foram amostradas na área de influência direta do empreendimento um total 
de 115 espécies. Para a área de influência direta do empreendimento foram amostradas um total de 57 
espécies com potencial alimentício. Considerando a Lei nº 20.308, de 27 de julho de 2012, do Estado de 
Minas Gerais (que alterou as Lei nº 10.883, de 2 de outubro de 1992 e Lei nº 9.743, de 15 de dezembro de 
1988), para classificação das espécies imunes ao corte na AID do empreendimento foram encontradas as 
seguintes espécies da família Bignoniaceae: Handroanthus albus (Cham.) Mattos e Handroanthus 
chrysotrichus (Mart. ex DC.). Considerando-se a Portaria Normativa nº 83, de 26 de setembro 1991, não 
foram registradas as espécies de braúna em floresta primária. 

Por fim, de acordo com os critérios estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 392, de 25 de junho de 2007, 
o remanescente de Floresta Estacional Semidecidual Montana que existia dentro da ADA (e que no ano de 
2016 apresentava área de 1,689 ha) foi classificados como estágio médio de sucessão ecológica, conforme 
indicado por alguns parâmetros, em especial a média diamétrica (10,7 cm) e a altura média (7,4 m), entre 
outros. Já a fitofisionomia de Campo Rupestre Ferruginoso (3,824 ha no ano de 2016) foi classificada como 
vegetação em estágio avançado de regeneração de acordo com a Resolução CONAMA n° 423 de 2010. 
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3 -  FAUNA 

3.1 -  AVIFAUNA 

3.1.1 -  Introdução 

A CSN Mineração - unidade Congonhas, encontra-se inserida em uma região de alta diversidade e relevância 
ecológica: o Quadrilátero Ferrífero, localizado na porção meridional da Cadeia do Espinhaço. O Quadrilátero 
Ferrífero, apesar de sofrer forte pressão da expansão urbana e da modificação da sua paisagem devido à 
exploração do minério de ferro (Carmo & Kamino, 2015), ainda é uma área prioritária para a conservação da 
biodiversidade em Minas Gerais (Drummond et al., 2005). A Cadeia do Espinhaço possui alta diversidade 
biológica, sendo uma das regiões com maior índice de endemismos no país (Alves & Kolbek, 1994; Giulietti 
et al., 1997; Nascimento et al., 2005; Leite et al., 2008; Vasconcelos, 2008a; Vasconcelos & Rodrigues, 2010). 

Vários fatores como riqueza, hábitos e o comportamento das espécies influenciam para que a avifauna seja 
um grupo extremamente útil em estudos ambientais, já que várias espécies respondem rapidamente às 
alterações em seu ambiente, sendo excelentes bioindicadoras (Sick, 1997). No Brasil ocorrem 1.919 espécies 
de aves, das quais 276 são endêmicas (Piacentini et al., 2015). Constam na lista nacional de espécies da fauna 
brasileira ameaçada de extinção, 234 táxons de aves (MMA, 2014), enquanto, a nível estadual, existem 113 
táxons de aves em algum grau de ameaça (COPAM, 2010). Especificamente, no Quadrilátero Ferrífero, a 
avifauna associada aos geossistemas ferruginosos sofre forte pressão das atividades minerárias e do 
parcelamento do solo (Vasconcelos & Hoffmann, 2015). 

A região do Quadrilátero Ferrífero caracteriza-se como um ecótone entre os domínios da Mata Atlântica e 
do Cerrado (IBGE, 2004), ambos considerados hotspots mundiais, ou seja, áreas prioritárias para conservação 
em nível global, por abrigarem uma rica biodiversidade, além de apresentarem alto índice de endemismos e 
por estarem ameaçadas pelo avanço das atividades antrópicas (Mittermeier et al., 1999; 2005; Myers et al., 
2000). Essa região é caracterizada pela presença de espécies de aves endêmicas a estes dois domínios 
morfoclimáticos (Vasconcelos et al., 1999; Ferreira et al., 2009). Em recente revisão, Moreira-Lima (2013) 
apontou 891 espécies de aves na Mata Atlântica, das quais 213 são endêmicas. Já Silva (1995) levantou 837 
espécies de aves no Cerrado, sendo 29 endêmicas. 

Além de espécies de aves típicas da Mata Atlântica e do Cerrado, o Quadrilátero Ferrífero abriga importantes 
endemismos dos campos rupestres da Cadeia do Espinhaço (Vasconcelos, 2008a; Vasconcelos & Rodrigues, 
2010). Nesse contexto, o Quadrilátero Ferrífero está inserido em uma área de endemismo de aves 
(Stattersfiled et al., 1998), denominada “Central Brazilian hills and tablelands”. 

3.1.2 -  Metodologia 

Uma vez que o presente estudo se trata de um licenciamento corretivo, não houve amostragens de campo. 
Desta forma, para o levantamento da avifauna com ocorrência potencial na área de estudo, incluindo Área 
Diretamente Afetada (ADA), Área de Influência Direta (AID) e Área de Influência Indireta (AII) do 
empreendimento, foi realizada uma compilação de dados oriundos de diversos estudos efetuados na CSN 
Mineração - Unidade Congonhas (Mina Casa de Pedra), incluindo EIAs (Sete, 2003a; b; 2013; 2015; 2017; 
Spelayon, 2010a; b; Biocev, 2018; 2019), um PCA (Sete, 2006) e relatórios decorrentes do programa de 
monitoramento da fauna (Sete, 2007; GOS Florestal; 2009; 2010; Biocev, 2012; 2016; 2017a; b; YpêBio, 2014; 
2015). Para a presente compilação, foram considerados apenas os táxons identificados até o nível de espécie, 
não se incluindo aqueles identificados somente até gênero (designados como “sp.”) ou de identificação a 
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confirmar (marcados com “cf.”). Conforme a IN IBAMA 146 / 2007 um dos objetivos dos dados secundários 
é justamente fornecer informações da fauna de ocorrência potencial na área de estudo. Uma vez que a ADA 
se encontra nas partes altas da região, o diagnóstico da avifauna enfatiza as espécies de aves endêmicas e 
típicas de ambientes de altitude mais elevadas que foram previamente registradas na região. 

3.1.3 -  Análise dos Dados 

Para a obtenção das informações acerca do status de conservação das espécies de aves, consultou-se, a nível 
estadual, a Deliberação Normativa do COPAM (Conselho Estadual de Política Ambiental) nº 147, de 30 de 
abril de 2010 (COPAM, 2010). Em nível nacional, utilizou-se a lista apresentada pelo Ministério do Meio 
Ambiente (MMA, 2014). A análise da ameaça a nível global foi baseada na lista da International Union for 
Conservation of Nature (IUCN, 2019). 

As espécies de aves endêmicas da Mata Atlântica foram baseadas em Moreira-Lima (2013) e as do Cerrado, 
em Silva (1995), com modificações sugeridas por Vasconcelos (2008a) para os táxons restritos aos de topos 
de montanha do Leste brasileiro. As espécies também foram categorizadas com relação a sua sensibilidade 
a distúrbios de origem antrópica e quanto ao grau de dependência florestal, conforme Stotz et al. (1996). As 
espécies de aves migratórias foram citadas com base na bibliografia disponível (Sick, 1979; 1984; 1997; 
Marini & Cavalcanti, 1990; Stotz et al., 1992; Chesser, 1994; Pacheco & Gonzaga, 1994; Baughman, 2003; 
Valente et al., 2011; Somenzari et al., 2018). A ordenação taxonômica e a nomenclatura das espécies seguem 
a última revisão do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (Piacentini et al., 2015). 

3.1.4 -  Resultados 

Considerando-se o conjunto de dados compilados para a CSN Mineração - Unidade Congonhas, até o 
momento foram levantadas 320 espécies de aves na área de estudo (Quadro 14). Esse total representa cerca 
de 40% das espécies já registradas em Minas Gerais (Mattos et al., 1993) e 17% da avifauna brasileira 
(Piacentini et al., 2015). 

Os esforços de amostragem empregados nesses estudos, assim como os pontos amostrais, são bastante 
distintos, o que impossibilita comparações entre os resultados obtidos. No entanto, as seguintes 26 espécies 
(8,1% do total) foram registradas em todos os estudos consultados, sugerindo que são abundantes e/ou 
frequentes na região: Coragyps atratus (urubu), Rupornis magnirostris (gavião-carijó), Phaethornis pretrei 
(rabo-branco-acanelado), Eupetomena macroura (beija-flor-tesoura), Amazilia lactea (beija-flor-de-peito-
azul), Picumnus cirratus (picapauzinho-barrado), Milvago chimachima (carrapateiro), Thamnophilus 
caerulescens (choca-da-mata), Mackenziaena leachii (borralhara-assobiadora), Pyriglena leucoptera (papa-
taoca-do-sul), Synallaxis spixi (joão-teneném), Tolmomyias sulphurescens (bico-chato-de-orelha-preta), 
Poecilotriccus plumbeiceps (tororó), Camptostoma obsoletum (risadinha), Elaenia flavogaster (guaracava-de-
barriga-amarela), Myiarchus ferox (maria-cavaleira), Troglodytes musculus (corruíra), Turdus leucomelas 
(sabiá-branco), Turdus rufiventris (sabiá-laranjeira), Turdus amaurochalinus (sabiá-poca), Zonotrichia 
capensis (tico-tico), Basileuterus culicivorus (pula-pula), Myiothlypis flaveola (canário-do-mato), Tangara 
sayaca (sanhaço-cinzento), Coryphospingus pileatus (tico-tico-rei-cinza) e Coereba flaveola (cambacica). A 
maior parte destas espécies apresenta amplas áreas de distribuição e ocorre em áreas já submetidas a 
intervenções de origem antrópica, incluindo fragmentos de vegetação secundária. No entanto, dentre elas, 
destaca-se a borralhara-assobiadora, com distribuição restrita à Mata Atlântica. 

Por outro lado, 46 espécies (14,4% do total) foram detectadas em apenas um dos estudos consultados, sendo 
raras regionalmente, pouco abundantes, subamostradas (a exemplo de aves noturnas), vagantes (incluindo 
aves migratórias e nômades) ou representadas por possíveis erros de identificação (ver adiante). Tais 
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espécies são: Dendrocygna viduata (irerê), Dendrocygna autumnalis (marreca-cabocla), Mycteria americana 
(cabeça-seca), Theristicus caudatus (curicaca), Cathartes burrovianus (urubu-de-cabeça-amarela), Leptodon 
cayanensis (gavião-gato), Accipiter striatus (tauató-miúdo), Micropygia schomburgkii (maxalalagá), Porphyrio 
martinicus (frango-d’água-azul), Himantopus melanurus (pernilongo-de-costas-brancas), Tringa solitaria 
(maçarico-solitário), Columba livia (pombo-doméstico), Zenaida auriculata (avoante), Guira guira (anu-
branco), Tapera naevia (saci), Bubo virginianus (jacurutu), Asio clamator (coruja-orelhuda), Hydropsalis 
maculicaudus (bacurau-de-rabo-maculado), Polytmus guainumbi (beija-flor-de-bico-curvo), Veniliornis 
maculifrons (picapauzinho-de-testa-pintada), Falco rufigularis (cauré), Herpsilochmus rufimarginatus 
(chorozinho-de-asa-vermelha), Mackenziaena severa (borralhara), Hylopezus nattereri (pinto-do-mato), 
Sclerurus scansor (vira-folha), Dendrocolaptes platyrostris (arapaçu-grande), Anumbius annumbi (cochicho), 
Neopelma chrysolophum (fruxu), Antilophia galeata (soldadinho), Pachyramphus validus (caneleiro-de-
chapéu-preto), Tolmomyias flaviventris (bico-chato-amarelo), Todirostrum cinereum (ferreirinho-relógio), 
Euscarthmus meloryphus (barulhento), Elaenia spectabilis (guaracava-grande), Elaenia mesoleuca (tuque), 
Culicivora caudacuta (papa-moscas-do-campo), Pyrocephalus rubinus (príncipe), Knipolegus cyanirostris 
(maria-preta-de-bico-azulado), Tachycineta leucorrhoa (andorinha-de-sobre-branco), Turdus flavipes (sabiá-
una), Setophaga pitiayumi (mariquita), Pseudoleistes guirahuro (chopim-do-brejo), Ramphocelus bresilius 
(tiê-sangue), Saltatricula atricollis (batuqueiro), Euphonia violacea (gaturamo) e Passer domesticus (pardal). 
Algumas dessas espécies, apesar de serem bastante comuns e favorecidas por distúrbios de origem 
antrópica, não são frequentes na área de estudo, a exemplo do pombo-doméstico, do anu-branco e do 
pardal, destacando-se que o primeiro e o último são espécies exóticas (ver adiante). 

Algumas espécies não são típicas da área de estudo ou da região do Quadrilátero Ferrífero, sendo seus 
registros possivelmente baseados em erros de identificação, merecendo confirmação por meio de 
documentação apropriada (fotografias, gravações de vocalizações e espécimes testemunhos). Justificativas 
para a categorização destas espécies como duvidosas são apresentadas abaixo: 

Polytmus guainumbi (beija-flor-de-bico-curvo): Em Minas Gerais, esta espécie tem distribuição concentrada 
na porção centro e Oeste do estado (WikiAves, 2018a), não sendo conhecida no Quadrilátero Ferrífero, com 
base em uma recente compilação de sua avifauna (Carvalho, 2017). Assim, o registro apresentado em YpêBio 
(2014) merece confirmação. 

Amazilia fimbriata (beija-flor-de-garganta-verde): Apesar de amplamente distribuída em Minas Gerais, esta 
espécie conta com raros registros no Quadrilátero Ferrífero (Carvalho, 2017; WikiAves, 2018b). Diante de 
suas semelhanças morfológicas e vocais com Amazilia lactea (beija-flor-de-peito-azul), espécie registrada em 
todos os estudos efetuados na AII (ver acima) e frequente em todo o Quadrilátero Ferrífero (Carvalho, 2017), 
suspeita-se que os registros apresentados em alguns estudos (Spelayon, 2010a; Biocev, 2012; Sete, 2013; 
YpêBio, 2014) sejam decorrentes de erros de identificação. 

Veniliornis maculifrons (picapauzinho-de-testa-pintada): Embora conhecido no Quadrilátero Ferrífero 
(Carvalho, 2017), um estudo detalhado sobre a distribuição de táxons florestais nesta região não detectou a 
espécie na sub-bacia do Rio Paraopeba (Fernandes, 2013), sugerindo a confirmação futura do registro 
apresentado em Sete (2013). 

Herpsilochmus rufimarginatus (chorozinho-de-asa-vermelha): No Quadrilátero Ferrífero, este táxon ocorre 
em seus contrafortes orientais, sem registros documentados para a sub-bacia do Rio Paraopeba (Vasconcelos 
et al., 2017; WikiAves, 2018c), sendo suspeito o registro apresentado em um único estudo (Biocev, 2012), já 
que esta espécie pode ter sido confundida com seu congênere (H. atricapillus), muito frequente na AII, que 
apresenta um padrão semelhante de vocalizações, porém distintas (ver Isler & Whitney, 2002). 
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Phacellodomus erythrophthalmus (joão-botina-da-mata): O joão-botina-da-mata tem registros 
confirmados no Quadrilátero Ferrífero (Carvalho, 2017), embora nunca tenha sido detectado na sub-bacia 
do Paraopeba (Fernandes, 2013), necessitando de confirmação dos registros efetuados na região da Mina 
Casa de Pedra (Biocev 2012, 2016). 

Hylophilus poicilotis (verdinho-coroado): Em Minas Gerais, o verdinho-coroado apresenta distribuição 
associada às florestas ombrófilas do domínio da Mata Atlântica, ocorrendo principalmente nas serras da 
Mantiqueira, do Brigadeiro e do Caparaó (Ruschi, 1978; Raposo et al., 1998; Simon et al., 1999; Ribon et al., 
2003; Bencke et al., 2006; Pacheco et al., 2008; Vasconcelos, 2008b; Vasconcelos & D’Angelo-Neto, 2009; 
WikiAves, 2018d), com um único registro efetuado no extremo meridional do Quadrilátero Ferrífero, na Serra 
do Itacolomi (Carvalho, 2017). A espécie do gênero mais comumente registrada no Quadrilátero Ferrífero é 
Hylophilus amaurocephalus (vite-vite-de-olho-cinza), já separada por revisão taxonômica da anterior há 
quase três décadas (Willis, 1991). No entanto, até o presente ocorrem confusões quanto à correta 
identificação das duas espécies do gênero ocorrentes no Sudeste Brasil, sendo o caso dos registros errôneos 
de H. poicilotis apresentados em estudos anteriores (Biocev, 2012; YpêBio, 2014). De fato, o registro 
apresentado em YpêBio (2014, página 60), com base em fotografia, trata-se de uma fêmea de Tangara 
cayana (saíra-amarela), espécie representante de outra família (Thraupidae) e bem distinta 
morfologicamente de H. poicilotis. 

Pheugopedius genibarbis (garrinchão-pai-avô): Espécie sem qualquer registro confirmado para a porção 
interiorana do Quadrilátero Ferrífero (WikiAves, 2018e), mesmo após ampla revisão histórica (Carvalho, 
2017) e intensos trabalhos de campo (Fernandes, 2013). Assim, os registros apresentados em Biocev (2016, 
2017a) merecem confirmação. 

Schistochlamys melanopis (sanhaço-de-coleira): Assim como a espécie anterior, o sanhaço-de-coleira não 
tem registros conhecidos na região do Quadrilátero Ferrífero (Fernandes, 2013; Carvalho, 2017; WikiAves, 
2018f), sendo necessária a confirmação daqueles apresentados em YpêBio (2014) e Biocev (2016). 

Tachyphonus rufus (pipira-preta): Esta espécie, mencionada em Biocev (2012) e Ypêbio (2014), apresenta 
distribuição geográfica concentrada no Norte e no Oeste de Minas Gerais (Ridgely & Tudor, 1989; Isler & 
Isler, 1999; WikiAves, 2018g), com apenas um registro não documentado no Quadrilátero Ferrífero (Carvalho, 
2017) e um erro de identificação de uma fotografia publicada online (Rezende, 2018), onde a espécie do 
gênero comumente encontrada é T. coronatus (tiê-preto), endêmico da Mata Atlântica. 
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Quadro 14: Quadro : Espécies da avifauna registradas na área de estudo, incluindo Área Diretamente Afetada (ADA), Área de Influência Direta (AID) e Área de Influência Indireta 
(AII) do empreendimento - CSN Mineração - Unidade Congonhas (Mina Casa de Pedra), com base em compilação de estudos realizados entre os anos de 2003 e 2019. 

Espécie Nome popular Sensibilidade 
Dependência 

florestal 

Grau de ameaça 
Endemismo Fontes 

MG BRA IUCN 

Ordem Tinamiformes 

Família Tinamidae 

Crypturellus obsoletus inambuguaçu B D - - - - 
1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 

19 

Crypturellus parvirostris inambu-chororó B I - - - - 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 

Crypturellus tataupa inambu-chintã B D - - - - 4, 5, 12, 13, 14, 17, 18, 19 

Rhynchotus rufescens perdiz B I - - - - 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13 

Nothura maculosa codorna-amarela B I - - - - 1, 2, 4, 5, 6, 12 

Ordem Anseriformes 

Família Anatidae 

Dendrocygna viduata irerê B I - - - - 9 

Dendrocygna autumnalis marreca-cabocla B I - - - - 13 

Cairina moschata pato-do-mato M I - - - - 4, 5 

Amazonetta brasiliensis ananaí B I - - - - 1, 2, 4, 8, 12, 13, 17 

Ordem Galliformes 

Família Cracidae 

Penelope superciliaris jacupemba M D - - - - 11, 14, 15 

Penelope obscura jacuguaçu M D - - - - 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19 

Ordem Podicipediformes 

Família Podicipedidae 

Podilymbus podiceps mergulhão-caçador M I - - - - 1, 2, 4, 5, 8, 12, 13 

Ordem Ciconiiformes 

Família Ciconiidae 

Mycteria americana cabeça-seca B I VU - - - 17 

Ordem Suliformes 
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Espécie Nome popular Sensibilidade 
Dependência 

florestal 

Grau de ameaça 
Endemismo Fontes 

MG BRA IUCN 

Família Phalacrocoracidae 

Nannopterum brasilianus biguá B I - - - - 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 17 

Família Anhingidae 

Anhinga anhinga biguatinga M I - - - - 8, 12 

Ordem Pelecaniformes 

Família Ardeidae 

Tigrisoma lineatum socó-boi M I - - - - 1, 2 

Butorides striata socozinho B I - - - - 1, 2, 8, 12, 13, 14, 16 

Bubulcus ibis garça-vaqueira B I - - - - 9, 12 

Ardea alba garça-branca B I - - - - 1, 2, 4, 5, 10, 12, 14, 15, 17 

Egretta thula garça-branca-pequena B I - - - - 12, 13, 14 

Família Threskiornithidae 

Theristicus caudatus curicaca B I - - - - 16 

Ordem Cathartiformes 

Família Cathartidae 

Cathartes aura urubu-de-cabeça-vermelha B I - - - - 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19 

Cathartes burrovianus urubu-de-cabeça-amarela M I - - - - 15 

Coragyps atratus urubu B I - - - - 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19 

Sarcoramphus papa urubu-rei M S - - - - 13, 14 

Ordem Accipitriformes 

Família Accipitridae 

Leptodon cayanensis gavião-gato M D - - - - 9 

Elanus leucurus gavião-peneira B I - - - - 4, 5 

Accipiter striatus tauató-miúdo M S - - - - 9 

Accipiter bicolor gavião-bombachinha-grande M D - - - - 13, 19 
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Heterospizias meridionalis gavião-caboclo B I - - - - 8, 9, 13 

Rupornis magnirostris gavião-carijó B I - - - - 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19 

Geranoaetus albicaudatus gavião-de-rabo-branco B I - - - - 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 19 

Geranoaetus melanoleucus águia-serrana M I - - - - 13, 14 

Buteo brachyurus gavião-de-cauda-curta M S - - - - 9, 10, 12, 14 

Ordem Gruiformes 

Família Rallidae 

Micropygia schomburgkii maxalalagá A I EN - - - 16 

Aramides cajaneus saracura-três-potes A S - - - - 8, 9, 11, 14 

Aramides saracura saracura-do-mato M S - - - MA 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 15 

Laterallus melanophaius sanã-parda B S - - - - 1, 2, 11 

Mustelirallus albicollis sanã-carijó M I - - - - 4, 5, 8, 12 

Pardirallus nigricans saracura-sanã M S - - - - 1, 2, 4, 5, 8, 13, 14 

Gallinula galeata galinha-d'água B I - - - - 1, 2, 4, 8, 12, 14 

Porphyrio martinicus frango-d'água-azul B I - - - - 4 

Ordem Charadriiformes 

Família Charadriidae 

Vanellus chilensis (Molina, 1782) quero-quero B I - - - - 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 14 

Família Recurvirostridae 

Himantopus melanurus 
pernilongo-de-costas-

brancas 
M I - - - - 12 

Família Scolopacidae 

Tringa solitaria maçarico-solitário B I - - - - 8 

Ordem Columbiformes 

Família Columbidae 

Columbina talpacoti rolinha B I - - - - 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19 
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Columbina squammata fogo-apagou B I - - - - 7, 10, 12, 13 

Columba livia pombo-doméstico B I - - - - 12 

Patagioenas picazuro asa-branca M S - - - - 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 

19 

Patagioenas cayennensis pomba-galega M D - - - - 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 

19 

Patagioenas plumbea pomba-amargosa A D - - - - 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 

Zenaida auriculata avoante B I - - - - 13 

Leptotila verreauxi juriti-pupu B S - - - - 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19 

Leptotila rufaxilla juriti-de-testa-branca M D - - - - 4, 5, 10, 11, 13, 14 

Geotrygon montana pariri M D - - - - 1, 2, 13, 16, 19 

Ordem Cuculiformes 

Família Cuculidae 

Piaya cayana alma-de-gato B S - - - - 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 18, 19 

Crotophaga ani anu-preto B I - - - - 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 

Guira guira anu-branco B I - - - - 14 

Tapera naevia saci B I - - - - 14 

Ordem Strigiformes 

Família Strigidae 

Megascops choliba corujinha-do-mato B S - - - - 7, 13, 14, 15 

Bubo virginianus jacurutu B I - - - - 13 

Strix virgata coruja-do-mato M D - - - - 14, 18, 19 

Athene cunicularia coruja-buraqueira M I - - - - 1, 2, 4, 5, 9, 12, 13 

Asio clamator coruja-orelhuda B I - - - - 9 

Ordem Nyctibiiformes 

Família Nyctibiidae 
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Nyctibius griseus urutau B S - - - - 1, 2, 13, 14 

Ordem Caprimulgiformes 

Família Caprimulgidae 

Nyctiphrynus ocellatus bacurau-ocelado M D - - - - 13, 14, 15, 16 

Lurocalis semitorquatus tuju M D - - - - 5, 13, 15, 16 

Nyctidromus albicollis bacurau B S - - - - 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16 

Hydropsalis longirostris bacurau-da-telha B I - - - - 1, 2, 4, 13, 14, 16, 19 

Hydropsalis maculicaudus bacurau-de-rabo-maculado M S - - - - 13 

Hydropsalis torquata bacurau-tesoura B I - - - - 4, 5, 8, 12, 13, 14, 19 

Ordem Apodiformes 

Família Apodidae 

Streptoprocne zonaris taperuçu-de-coleira-branca B I - - - - 4, 5, 7, 10, 13, 14, 15, 16 

Streptoprocne biscutata taperuçu-de-coleira-falha M I - - - - 4, 5, 13 

Chaetura meridionalis andorinhão-do-temporal B S - - - - 11, 13, 14, 15 

Família Trochilidae 

Phaethornis ruber rabo-branco-rubro M D - - - - 11, 14 

Phaethornis pretrei rabo-branco-acanelado B S - - - - 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19 

Phaethornis eurynome 
rabo-branco-de-garganta-

rajada 
M D - - - MA 14, 16, 18, 19 

Eupetomena macroura beija-flor-tesoura B I - - - - 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19 

Aphantochroa cirrochloris beija-flor-cinza M S - - - MA 10, 16 

Florisuga fusca beija-flor-preto M D - - - - 4, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

Colibri serrirostris beija-flor-de-orelha-violeta B S - - - - 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

18, 19 

Chlorostilbon lucidus 
besourinho-de-bico-

vermelho 
B S - - - - 

1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19 
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Thalurania furcata beija-flor-tesoura-verde M S - - - - 9, 11, 14, 15 

Thalurania glaucopis beija-flor-de-fronte-violeta M S - - - MA 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 

Leucochloris albicollis beija-flor-de-papo-branco B D - - - - 1, 2, 4, 5, 9, 11, 13, 19 

Polytmus guainumbi beija-flor-de-bico-curvo B S - - -  11 

Amazilia versicolor beija-flor-de-banda-branca B D - - - - 4, 5, 6, 7, 11, 13 

Amazilia fimbriata beija-flor-de-garganta-verde B S - - - - 7, 9, 10, 11 

Amazilia lactea beija-flor-de-peito-azul B D - - - - 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19 

Augastes scutatus beija-flor-de-gravata-verde M I - - - TM 1, 2, 4, 5 

Heliomaster squamosus bico-reto-de-banda-branca M D - - - - 7, 9 

Calliphlox amethystina estrelinha-ametista B S - - - - 9, 19 

Ordem Trogoniformes 

Família Trogonidae 

Trogon surrucura surucuá-variado M D - - - - 4, 5, 10, 12, 15, 16 

Ordem Coraciiformes 

Família Alcedinidae 

Megaceryle torquata martim-pescador-grande B I - - - - 1, 2, 9, 12, 14, 15 

Chloroceryle amazona martim-pescador-verde B S - - - - 1, 2, 8, 12, 14 

Chloroceryle americana martim-pescador-pequeno B S - - - - 8, 13 

Ordem Galbuliformes 

Família Galbulidae 

Jacamaralcyon tridactyla cuitelão M D - - VU MA 7, 12 

Galbula ruficauda ariramba B S - - - - 9, 11, 13, 14, 16 

Família Bucconidae 

Nystalus chacuru joão-bobo M I - - - - 1, 2, 4, 5, 15 

Malacoptila striata barbudo-rajado M D - - - - 1, 2, 4, 5, 7, 13, 14 
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Ordem Piciformes 

Família Ramphastidae 

Ramphastos toco tucanuçu M S - - - - 
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19 

Família Picidae 

Picumnus cirratus picapauzinho-barrado B S - - - - 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19 

Melanerpes candidus pica-pau-branco B S - - - - 13, 19 

Veniliornis maculifrons 
picapauzinho-de-testa-

pintada 
M S - - - MA 10 

Veniliornis passerinus pica-pau-pequeno B S - - - - 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19 

Colaptes melanochloros pica-pau-verde-barrado B S - - - - 4, 5, 12 

Colaptes campestris pica-pau-do-campo B I - - - - 1, 2, 4, 5, 9, 11, 13, 14, 15 

Celeus flavescens pica-pau-de-cabeça-amarela M D - - - - 9, 11 

Dryocopus lineatus pica-pau-de-banda-branca B S - - - - 9, 13 

Campephilus robustus pica-pau-rei M D - - - MA 1, 2, 4, 13, 14, 16, 19 

Ordem Cariamiformes 

Família Cariamidae 

Cariama cristata seriema M I - - - - 
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17 

Ordem Falconiformes 

Família Falconidae 

Caracara plancus carcará B I - - - - 
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19 

Milvago chimachima carrapateiro B I - - - - 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19 

Herpetotheres cachinnans acauã B S - - - - 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 

Micrastur semitorquatus falcão-relógio M S - - - - 13, 14 

Falco sparverius quiriquiri B I - - - - 4, 5, 13, 16, 17, 19 
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Falco rufigularis cauré B D - - - - 13 

Falco femoralis falcão-de-coleira B I - - - - 7, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 

Falco peregrinus falcão-peregrino M I - - - - 1, 2 

Ordem Psittaciformes 

Família Psittacidae 

Psittacara leucophthalmus periquitão B S - - - - 
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19 

Eupsittula aurea periquito-rei M I - - - - 
1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19 

Forpus xanthopterygius tuim B I - - - - 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19 

Brotogeris chiriri 
periquito-de-encontro-

amarelo 
M S - - - - 7, 10, 14 

Pionus maximiliani maitaca M S - - - - 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19 

Ordem Passeriformes 

Família Thamnophilidae 

Formicivora serrana formigueiro-da-serra M S - - - MA 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 19 

Dysithamnus mentalis choquinha-lisa M D - - - - 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 

Herpsilochmus atricapillus chorozinho-de-chapéu-preto M D - - - - 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19 

Herpsilochmus rufimarginatus chorozinho-de-asa-vermelha M D - - - - 9 

Thamnophilus ruficapillus choca-de-chapéu-vermelho B I - - - - 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 17, 19 

Thamnophilus torquatus choca-de-asa-vermelha M I - - - - 9, 14 

Thamnophilus caerulescens choca-da-mata B D - - - - 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19 

Taraba major choró-boi B S - - - - 9, 13, 14, 15 

Mackenziaena leachii borralhara-assobiadora M D - - - MA 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19 

Mackenziaena severa borralhara M D - - - MA 10 
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Pyriglena leucoptera papa-taoca-do-sul M D - - - MA 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19 

Drymophila ochropyga 
choquinha-de-dorso-

vermelho 
M D - - - MA 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14 

Drymophila malura choquinha-carijó M D - - - MA 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 19 

Família Melanopareiidae 

Melanopareia torquata tapaculo-de-colarinho M I - - - CE 
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 

19 

Família Conopophagidae 

Conopophaga lineata chupa-dente M D - - - MA 
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 

19 

Família Grallaridae 

Hylopezus nattereri pinto-do-mato M D - - - MA 14 

Família Rhinocryptidae 

Eleoscytalopus indigoticus macuquinho M D - - - MA 10, 12, 14, 15, 19 

Scytalopus petrophilus tapaculo-serrano M S - - - MA 11, 13, 19 

Scytalopus iraiensis macuquinho-da-várzea M I - EN EN MA 12, 13, 19 

Família Scleruridae 

Sclerurus scansor vira-folha A D - - - MA 13 

Família Dendrocolaptidae 

Sittasomus griseicapillus arapaçu-verde M D - - - - 
3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19 

Xiphorhynchus fuscus arapaçu-rajado A D - - - MA 4, 5, 11, 13, 14 

Lepidocolaptes squamatus arapaçu-escamoso A D - - - MA 4, 5, 14 

Dendrocolaptes platyrostris arapaçu-grande M D - - -  11 

Xiphocolaptes albicollis arapaçu-de-garganta-branca M D - - - MA 4, 13 

Família Xenopidae 

Xenops rutilans bico-virado-carijó M D - - - - 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19 
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Família Furnariidae 

Furnarius figulus casaca-de-couro-da-lama B I - - - - 8, 11, 12, 14 

Furnarius rufus joão-de-barro B I - - - - 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17 

Lochmias nematura joão-porca M D - - - - 1, 2, 4, 5, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19 

Clibanornis rectirostris cisqueiro-do-rio A D - - - CE 4, 5, 17 

Automolus leucophthalmus 
barranqueiro-de-olho-

branco 
M D - - - MA 9, 13 

Philydor rufum limpa-folha-de-testa-baia M D - - - - 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 

Syndactyla rufosuperciliata trepador-quiete M D - - - - 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 19 

Phacellodomus rufifrons joão-de-pau M I - - - - 
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19 

Phacellodomus 
erythrophthalmus 

joão-botina-da-mata M S - - - MA 9, 14 

Anumbius annumbi cochicho M I - - - - 7 

Certhiaxis cinnamomeus curutié M I - - - - 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 

Synallaxis ruficapilla pichororé M D - - - MA 
1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 

19 

Synallaxis cinerascens pi-puí M D - - - MA 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 

Synallaxis frontalis petrim B D - - - - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19 

Synallaxis albescens uí-pi B I - - - - 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 17 

Synallaxis spixi joão-teneném B D - - - - 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19 

Família Pipridae 

Neopelma chrysolophum fruxu M D - - - MA 13 

Manacus manacus rendeira B D - - -  9, 13, 14, 15 

Ilicura militaris tangarazinho M D - - - MA 
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19 

Chiroxiphia caudata tangará B D - - - MA 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19 
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Antilophia galeata soldadinho M D - - - CE 9 

Família Tityridae 

Schiffornis virescens flautim M D - - - MA 4, 5, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 19 

Pachyramphus viridis caneleiro-verde M S - - - - 4, 5, 8, 9, 11, 14 

Pachyramphus castaneus caneleiro M D - - - - 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13 

Pachyramphus polychopterus caneleiro-preto B S - - - - 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16 

Pachyramphus validus caneleiro-de-chapéu-preto M D - - - - 13 

Família Platyrinchidae 

Platyrinchus mystaceus patinho M D - - - - 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 

Família Rhynchocyclidae 

Mionectes rufiventris abre-asa-de-cabeça-cinza M D - - - MA 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19 

Leptopogon amaurocephalus cabeçudo M D - - - - 
1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 

19 

Corythopis delalandi estalador M D - - - - 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 

Phylloscartes eximius barbudinho M D - - - MA 11, 14 

Phylloscartes ventralis borboletinha-do-mato M D - - - - 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 19 

Tolmomyias sulphurescens bico-chato-de-orelha-preta M D - - - - 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19 

Tolmomyias flaviventris bico-chato-amarelo B D - - - - 9 

Todirostrum poliocephalum teque-teque B D - - - MA 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 18, 19 

Todirostrum cinereum ferreirinho-relógio B D - - - - 11 

Poecilotriccus plumbeiceps tororó M D - - - - 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19 

Myiornis auricularis miudinho B D - - - MA 4, 5, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 19 

Hemitriccus diops olho-falso M D - - - MA 9, 11, 13, 14, 16 

Hemitriccus nidipendulus tachuri-campainha B S - - - MA 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 19 



 
 

           Página 118 de 160 

 

 
CSN Mineração – Unidade Congonhas 
Estudo de Impacto Ambiental – Obra Emergencial – Cava Corpo Norte 
BPI_CSN_ALTBAN_EIA_LC 
 

Espécie Nome popular Sensibilidade 
Dependência 

florestal 

Grau de ameaça 
Endemismo Fontes 

MG BRA IUCN 

Hemitriccus margaritaceiventer sebinho-de-olho-de-ouro M S - - - - 7, 9 

Família Tyrannidae 

Hirundinea ferruginea gibão-de-couro B S - - - - 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 

Euscarthmus meloryphus barulhento B S - - - - 17 

Camptostoma obsoletum risadinha B I - - - - 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19 

Elaenia flavogaster 
guaracava-de-barriga-

amarela 
B S - - - - 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19 

Elaenia spectabilis guaracava-grande B D - - - - 10 

Elaenia mesoleuca tuque B D - - - MA 9 

Elaenia cristata 
guaracava-de-topete-

uniforme 
M I - - - - 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 

Elaenia chiriquensis chibum B I - - - - 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16 

Elaenia obscura tucão M D - - - - 
1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19 

Myiopagis caniceps guaracava-cinzenta M D - - - - 4, 5, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19 

Myiopagis viridicata 
guaracava-de-crista-

alaranjada 
M D - - - - 3, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19 

Capsiempis flaveola marianinha-amarela B D - - - - 14, 15 

Phaeomyias murina bagageiro B I - - - - 
3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

19 

Phyllomyias fasciatus piolhinho M S - - - - 
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19 

Culicivora caudacuta papa-moscas-do-campo M I VU - VU - 4 

Polystictus superciliaris 
papa-moscas-de-costas-

cinzentas 
M I - - - TM 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 17, 19 

Serpophaga nigricans joão-pobre B I - - - - 4, 5, 12 

Serpophaga subcristata alegrinho B S - - - - 4, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 18, 19 

Legatus leucophaius bem-te-vi-pirata B S - - - - 4, 5, 6, 11, 13 

Myiarchus swainsoni irré B I - - - - 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 
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Myiarchus ferox maria-cavaleira B I - - - - 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19 

Myiarchus tyrannulus 
maria-cavaleira-de-rabo-

enferrujado 
B S - - - - 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19 

Sirystes sibilator gritador M D - - - - 7, 17 

Casiornis rufus maria-ferrugem M D - - - - 13, 14 

Pitangus sulphuratus bem-te-vi B I - - - - 
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19 

Machetornis rixosa suiriri-cavaleiro B I - - - - 4, 8, 13, 14 

Myiodynastes maculatus bem-te-vi-rajado B D - - - - 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 

Megarynchus pitangua neinei B S - - - - 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19 

Myiozetetes cayanensis 
bentevizinho-de-asa-

ferrugínea 
B D - - - - 9, 11, 13 

Myiozetetes similis 
bentevizinho-de-penacho-

vermelho 
B S - - - - 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19 

Tyrannus albogularis suiriri-de-garganta-branca B I - - - - 1, 2, 4, 5, 13, 14, 15 

Tyrannus melancholicus suiriri B I - - - - 
1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19 

Tyrannus savana tesourinha B I - - - - 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17 

Griseotyrannus 
aurantioatrocristatus 

peitica-de-chapéu-preto B S - - - - 4, 5, 6 

Empidonomus varius peitica B S - - - - 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 14, 15 

Colonia colonus viuvinha B D - - - - 
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

18, 19 

Myiophobus fasciatus filipe B I - - - - 
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19 

Pyrocephalus rubinus príncipe B I - - - - 5 

Fluvicola nengeta lavadeira-mascarada B I - - - - 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19 

Arundinicola leucocephala freirinha M I - - - - 1, 2, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 15 

Gubernetes yetapa tesoura-do-brejo M I - - - - 1, 2, 12, 14, 15 
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Cnemotriccus fuscatus guaracavuçu B D - - - - 1, 2, 5, 9, 11, 13, 14, 15, 16 

Lathrotriccus euleri enferrujado M D - - - - 
1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

18, 19 

Contopus cinereus papa-moscas-cinzento B D - - - - 4, 5, 8, 13, 14, 19 

Knipolegus cyanirostris maria-preta-de-bico-azulado B D - - - - 11 

Knipolegus lophotes maria-preta-de-penacho B I - - - - 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 19 

Knipolegus nigerrimus 
maria-preta-de-garganta-

vermelha 
M S - - - - 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 19 

Satrapa icterophrys suiriri-pequeno B I - - - - 1, 2, 5, 6, 7 

Xolmis cinereus primavera B I - - - - 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14 

Xolmis velatus noivinha-branca M I - - - - 4, 5, 12, 13, 14, 16 

Muscipipra vetula tesoura-cinzenta M D - - - MA 1, 2, 4, 5, 8, 14, 15, 19 

Família Vireonidae 

Cyclarhis gujanensis pitiguari B S - - - - 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19 

Hylophilus amaurocephalus vite-vite-de-olho-cinza M D - - - - 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19 

Hylophilus poicilotis verdinho-coroado M D - - - MA 9, 11 

Vireo chivi juruviara B D - - - - 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 

Família Corvidae 

Cyanocorax cristatellus gralha-do-campo M I - - - CE 1, 2, 4, 5, 8, 9, 12, 14 

Família Hirundinidae 

Pygochelidon cyanoleuca andorinha-pequena-de-casa B I - - - - 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 18, 19 

Stelgidopteryx ruficollis andorinha-serradora B I - - - - 
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 

18, 19 

Progne tapera andorinha-do-campo B I - - - - 8, 11, 13, 14 

Progne chalybea andorinha-grande B I - - - - 1, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 14 
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Tachycineta leucorrhoa andorinha-de-sobre-branco B I - - - - 13 

Família Troglodytidae 

Troglodytes musculus corruíra B I - - - - 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19 

Cistothorus platensis corruíra-do-campo B I - - - - 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 19 

Pheugopedius genibarbis garrinchão-pai-avô B D - - - - 14, 15 

Família Donacobiidae 

Donacobius atricapilla japacanim M I - - - - 13, 14 

Família Turdidae 

Turdus flavipes sabiá-una M D - - - - 14 

Turdus leucomelas sabiá-branco B S - - - - 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19 

Turdus rufiventris sabiá-laranjeira B I - - - - 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19 

Turdus amaurochalinus sabiá-poca B S - - - - 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19 

Turdus subalaris sabiá-ferreiro B D - - - - 9, 11, 13, 14, 16 

Turdus albicollis sabiá-coleira M D - - - - 4, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 19 

Família Mimidae 

Mimus saturninus sabiá-do-campo B I - - - - 1, 2, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 19 

Família Motacillidae 

Anthus hellmayri 
caminheiro-de-barriga-

acanelada 
B I - - - - 4, 5, 13, 14, 15 

Família Passerellidae 

Zonotrichia capensis tico-tico B I - - - - 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19 

Ammodramus humeralis tico-tico-do-campo B I - - - - 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

Arremon flavirostris tico-tico-de-bico-amarelo M D - - - - 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 

Família Parulidae 
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Setophaga pitiayumi mariquita M D - - - - 6 

Geothlypis aequinoctialis pia-cobra B I - - - - 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19 

Basileuterus culicivorus pula-pula M D - - - - 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19 

Myiothlypis flaveola canário-do-mato M D - - - - 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19 

Myiothlypis leucoblephara pula-pula-assobiador M D - - - - 
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19 

Família Icteridae 

Psarocolius decumanus japu M D - - - - 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 

Gnorimopsar chopi pássaro-preto B I - - - - 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13 

Chrysomus ruficapillus garibaldi B I - - - - 1, 2, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17 

Pseudoleistes guirahuro chopim-do-brejo B I - - - - 12 

Molothrus bonariensis chupim B I - - - - 1, 2, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 19 

Família Thraupidae 

Porphyrospiza caerulescens campainha-azul M I - - - CE 4, 5, 9, 19 

Pipraeidea melanonota saíra-viúva B D - - - - 4, 9, 14 

Neothraupis fasciata cigarra-do-campo M I - - - - 5, 7, 14 

Schistochlamys melanopis sanhaço-de-coleira B I - - - - 11, 14 

Schistochlamys ruficapillus bico-de-veludo B I - - - - 
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

19 

Tangara cyanoventris saíra-douradinha M D - - - MA 
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17 

Tangara desmaresti saíra-lagarta M D - - - MA 1, 2, 7 

Tangara sayaca sanhaço-cinzento B S - - - - 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19 

Tangara palmarum sanhaço-do-coqueiro B S - - - - 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 

Tangara cayana saíra-amarela M I - - - - 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19 
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Nemosia pileata saíra-de-chapéu-preto B D - - - - 4, 5, 9, 13, 15 

Conirostrum speciosum figuinha-de-rabo-castanho B D - - - - 4, 14, 15, 18, 19 

Sicalis citrina canário-rasteiro M I - - - - 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 

Sicalis flaveola canário-da-terra B I - - - - 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 

Haplospiza unicolor cigarra-bambu M D - - - MA 10, 14 

Hemithraupis ruficapilla saíra-ferrugem B D - - - MA 
1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19 

Volatinia jacarina tiziu B I - - - - 
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19 

Trichothraupis melanops tiê-de-topete M D - - - - 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

18, 19 

Coryphospingus pileatus tico-tico-rei-cinza B I - - - - 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19 

Tachyphonus rufus pipira-preta B D - - - - 9, 11 

Tachyphonus coronatus tiê-preto B D - - - MA 
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

18, 19 

Ramphocelus bresilius tiê-sangue B S - - - MA 9 

Tersina viridis saí-andorinha B D - - - - 
4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19 

Dacnis cayana saí-azul B S - - - - 
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17 

Coereba flaveola cambacica B S - - - - 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19 

Sporophila nigricollis baiano B I - - - - 
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 

19 

Sporophila ardesiaca papa-capim-de-costas-cinzas M I - - - - 11, 14, 18, 19 

Sporophila caerulescens coleirinho B I - - - - 7, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 19 

Coryphaspiza melanotis tico-tico-de-máscara-negra A I EN EN VU - 4, 5, 9 

Embernagra longicauda rabo-mole-da-serra M I - - - TM 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 

Emberizoides herbicola canário-do-campo B I - - - - 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 

Saltatricula atricollis batuqueiro M I - - - CE 5 
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Saltator similis trinca-ferro B S - - - - 
1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19 

Microspingus cinereus capacetinho-do-oco-do-pau A I - - VU CE 1, 2 

Thlypopsis sórdida saí-canário B S - - - - 5, 11, 13 

Família Cardinalidae 

Piranga flava sanhaço-de-fogo B I - - - - 1, 2, 5, 13, 17, 19 

Cyanoloxia brissonii azulão M D - - - - 1, 2, 4, 5, 13, 14, 15 

Família Fringillidae 

Spinus magellanicus pintassilgo B I - - - - 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16 

Euphonia chlorotica fim-fim B S - - - - 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19 

Euphonia violacea gaturamo B D - - - - 9 

Chlorophonia cyanea gaturamo-bandeira M D - - - - 9, 14, 16 

Família Estrilidae 

Estrilda astrild bico-de-lacre B I - - - - 9, 12, 13, 17 

Família Passeridae 

Passer domesticus pardal B I - - - - 13 

Legenda: Sensibilidade: A (Alta); B (Baixa); M (Média). Dependência florestal: D (Dependente); I (Independente); S (Semidependente). Grau de Ameaça: MG (Estadual); BRA 
(Nacional); IUCN (Mundial) - EN (Em Perigo); VU (Vulnerável). Endemismo: CE (Endêmico do Cerrado); MA (Endêmico da Mata Atlântica); TM (Endêmico dos topos de montanha do 
Leste do Brasil). Fontes: 1 (Sete, 2003a); 2 (Sete, 2003b); 3 (Sete, 2006); 4 (Sete, 2007); 5 (GOS Florestal, 2009); 6 (GOS Florestal, 2010); 7 (Spelayon, 2010a); 8 (Spelayon, 2010b); 9 
(Biocev, 2012); 10 (Sete, 2013); 11 (YpêBio, 2014); 12 (Sete, 2015); 13 (YpêBio, 2015); 14 (Biocev, 2016); 15 (Biocev, 2017a); 16 (Biocev, 2017b); 17 (Sete, 2017); 18 (Biocev, 2018); 19 
(Biocev, 2019). 
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Destacam-se as seguintes espécies ameaçadas de extinção (conforme COPAM, 2010; MMA, 2014; IUCN, 
2019): Mycteria americana (cabeça-seca) - “vulnerável” em Minas Gerais; Micropygia schomburgkii 
(maxalalagá) - “em perigo” no estado; Jacamaralcyon tridactyla (cuitelão) - “vulnerável” em nível global; 
Scytalopus iraiensis (macuquinho-da-várzea) - “em perigo” nacional e globalmente; Culicivora caudacuta 
(papa-moscas-do-campo) - “vulnerável” em níveis estadual e global; Coryphaspiza melanotis (tico-tico-de-
máscara-negra) - “em perigo” em Minas Gerais e no Brasil e “vulnerável” globalmente; e Microspingus 
cinereus (capacetinho-do-oco-do-pau) - “vulnerável” em nível global (Quadro 14). 

Dentre as espécies registradas na área de estudo, 45 (14% do total) são endêmicas da Mata Atlântica 
(conforme Moreira-Lima, 2013) (Quadro 1), mostrando a importante influência biogeográfica desse domínio 
morfoclimático, mesmo nas vertentes mais interioranas do Quadrilátero Ferrífero (sub-bacia do Rio 
Paraopeba). Em geral, estas espécies são bioindicadeoras de trechos florestais relativamente bem 
preservados e que ainda apresentam boa conectividade entre si. Destacam-se, dentre elas, espécies típicas 
de climas subtropicais que alcançam seus limites de distribuição geográfica mais setentrionais e/ou 
interioranos na área de estudo (Whitney et al., 1995a; b; Sick, 1997; Isler & Isler, 1999; Ridgely & Tudor, 1989; 
1994; Vasconcelos et al., 2008), a saber: Phaethornis eurynome (rabo-branco-de-garganta-rajada), 
Mackenziaena leachii (borralhara-assobiadora), Hylopezus nattereri (pinto-do-mato), Scytalopus iraiensis 
(macuquinho-da-várzea), Neopelma chrysolophum (fruxu), Muscipipra vetula (tesoura-cinzenta) e Tangara 
desmaresti (saíra-lagarta). 

Sete espécies são endêmicas do Cerrado (de acordo com Silva, 1995): Melanopareia torquata (tapaculo-de-
colarinho), Clibanornis rectirostris (cisqueiro-do-rio), Antilophia galeata (soldadinho), Cyanocorax cristatellus 
(gralha-do-campo), Porphyrospiza caerulescens (campainha-azul), Saltatricula atricollis (batuqueiro) e 
Microspingus cinereus (capacetinho-do-oco-do-pau) (Quadro 14). 

Três espécies apresentam distribuição restrita aos topos de montanha do Leste do Brasil e merecem 
destaque pelo fato de a ADA localizar-se nas partes mais altas da região (segundo Vasconcelos, 2008a; 
Vasconcelos & Rodrigues, 2010): Augastes scutatus (beija-flor-de-gravata-verde), Polystictus superciliaris 
(papa-moscas-de-costas-cinzentas) e Embernagra longicauda (rabo-mole-da-serra). O beija-flor-de-gravata-
verde possivelmente foi extinto na região em decorrência da supressão de amplos trechos de campos 
rupestres ferruginosos, ocasionada pela expansão das atividades antrópicas na última década (ver adiante). 
Outras espécies associadas a altitudes mais elevadas na área de estudo (geralmente acima de 1.350 m) são: 
Geranoaetus melanoleucus (águia-serrana), Hydropsalis longirostris (bacurau-da-telha), Phaethornis 
eurynome (rabo-branco-de-garganta-rajada), Leucochloris albicollis (beija-flor-de-papo-branco), Drymophila 
malura (choquinha-carijó), Scytalopus petrophilus (tapaculo-serrano), Syndactyla rufosuperciliata (trepador-
quiete), Neopelma chrysolophum (fruxu), Phylloscartes ventralis (borboletinha-do-mato), Hemitriccus diops 
(olho-falso), Knipolegus nigerrimus (maria-preta-de-garganta-vermelha), Muscipipra vetula (tesoura-
cinzenta), Turdus flavipes (sabiá-una), Anthus hellmayri (caminheiro-de-barriga-acanelada), Tangara 
desmaresti (saíra-lagarta) e Chlorophonia cyanea (gaturamo-bandeira). 

As seguintes espécies são consideradas cinegéticas, isto é, podem sofrer pressão da caça: Crypturellus 
obsoletus (inambuguaçu), Crypturellus parvirostris (inambu-chororó), Crypturellus tataupa (inambu-chintã), 
Rhynchotus rufescens (perdiz), Nothura maculosa (codorna-amarela), Dendrocygna viduata (irerê), 
Dendrocygna autumnalis (marreca-cabocla), Cairina moschata (pato-do-mato), Amazonetta brasiliensis 
(ananaí), Penelope superciliaris (jacupemba), Penelope obscura (jacuguaçu), Micropygia schomburgkii 
(maxalalagá), Aramides cajaneus (saracura-três-potes), Aramides saracura (saracura-do-mato), Laterallus 
melanophaius (sanã-parda), Mustelirallus albicollis (sanã-carijó), Pardirallus nigricans (saracura-sanã), 
Gallinula galeata(galinha-d’água), Porphyrio martinicus (frango-d’água-azul), Columbina talpacoti (rolinha), 
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Columbina squammata (fogo-apagou), Patagioenas picazuro (asa-branca), Patagioenas cayennensis (pomba-
galega), Patagioenas plumbea (pomba-amargosa), Zenaida auriculata (avoante), Leptotila verreauxi (juriti-
pupu), Leptotila rufaxilla (juriti-de-testa-branca) e Geotrygon montana (pariri). 

Muitos rapinantes, diurnos e noturnos, embora não sejam caçados com o intuito de servirem como alimento, 
tendem a ser abatidos pela população rural brasileira, especialmente porque são potenciais predadores de 
animais domésticos (Trinca et al., 2008). Assim, as seguintes espécies podem ser alvo desta perseguição: 
Leptodon cayanensis (gavião-gato), Elanus leucurus (gavião-peneira), Accipiter striatus (tauató-miúdo), 
Accipiter bicolor (gavião-bombachinha-grande), Heterospizias meridionalis (gavião-caboclo), Rupornis 
magnirostris (gavião-carijó), Geranoaetus albicaudatus (gavião-de-rabo-branco), Geranoaetus melanoleucus 
(águia-serrana), Buteo brachyurus (gavião-de-cauda-curta), Megascops choliba (corujinha-do-mato), Bubo 
virginianus (jacurutu), Strix virgata (coruja-do-mato), Athene cunicularia (coruja-buraqueira), Asio clamator 
(coruja-orelhuda), Caracara plancus (carcará), Milvago chimachima (carrapateiro), Herpetotheres cachinnans 
(acauã), Micrastur semitorquatus (falcão-relógio), Falco sparverius (quiriquiri), Falco rufigularis (cauré), Falco 
femoralis (falcão-de-coleira) e Falco peregrinus (falcão-peregrino). 

Outras espécies são comumente capturadas para serem mantidas em cativeiro e, por este motivo, 
apresentam importância econômica, já que sustentam o tráfico ilegal de animais silvestres (Sick, 1997; WAP, 
2019). Exemplos são: Psittacara leucophthalmus (periquitão), Eupsittula aurea (periquito-rei), Forpus 
xanthopterygius (tuim), Brotogeris chiriri (periquito-de-encontro-amarelo), Pionus maximiliani (maitaca), 
Turdus flavipes (sabiá-una), Turdus leucomelas (sabiá-branco), Turdus rufiventris (sabiá-laranjeira), Turdus 
amaurochalinus (sabiá-poca), Turdus albicollis (sabiá-coleira), Zonotrichia capensis (tico-tico), Gnorimopsar 
chopi (pássaro-preto), Sicalis flaveola (canário-da-terra), Coryphospingus pileatus (tico-tico-rei-cinza), 
Sporophila nigricollis (baiano), Sporophila ardesiaca (papa-capim-de-costas-cinzas), Sporophila caerulescens 
(coleirinho), Saltator similis (trinca-ferro), Cyanoloxia brissonii (azulão) e Spinus magellanicus (pintassilgo). 

As espécies migratórias são representadas por duas categorias: migrantes neárticos e austrais. Os migrantes 
neárticos são aqueles que se reproduzem no Hemisfério Norte e invernam em território brasileiro, sendo 
representados, no Brasil, por 91 espécies de aves (Sick, 1979; 1984; 1997; Stotz et al., 1992; Baughman, 2003; 
Valente et al., 2011; Somenzari et al., 2018). Apenas dois migrantes neárticos foram registrados na região 
até o momento, sendo eles: Tringa solitaria (maçarico-solitário) e Falco peregrinus (falcão-peregrino). 

Além dos migrantes neárticos, várias aves realizam deslocamentos dentro do Brasil ou na América do Sul. 
Isto ocorre especialmente com algumas espécies que se reproduzem no Sul do país ou do continente Sul-
Americano, movimentando-se mais para Norte durante o inverno meridional, sendo conhecidas como 
migrantes austrais, com destaque especial para muitas espécies de papa-moscas, representantes da família 
Tyrannidae (Sick, 1979; 1984; 1997; Marini & Cavalcanti, 1990; Chesser, 1994; Pacheco & Gonzaga, 1994; 
Somenzari et al., 2018). Deste modo, em um determinado local, pode haver a sobreposição periódica de 
populações setentrionais residentes e de populações meridionais migratórias de uma mesma espécie 
(Chesser, 1994; Sick, 1997; Somenzari et al., 2018). 

Na área de estudo, os migrantes austrais são mais bem representados que os neárticos, com registros prévios 
das seguintes espécies que apresentam populações que empreendem este tipo de deslocamento: Mycteria 
americana (cabeça-seca), Butorides striata (socozinho), Cathartes aura (urubu-de-cabeça-vermelha), 
Accipiter striatus (tauató-miúdo), Accipiter bicolor (gavião- bombachinha-grande), Geranoaetus albicaudatus 
(gavião-de-rabo-branco), Gallinula galeata (galinha-d’água), Porphyrio martinicus (frango-d’água-azul), 
Vanellus chilensis (quero-quero), Zenaida auriculata (avoante), Tapera naevia (saci), Lurocalis semitorquatus 
(tuju), Hydropsalis longirostris (bacurau-da-telha), Hydropsalis torquata (bacurau-tesoura), Chaetura 
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meridionalis (andorinhão-do-temporal), Chlorostilbon lucidus (besourinho-de-bico-vermelho), Calliphlox 
amethystina (estrelinha-ametista), Megaceryle torquata (martim-pescador-grande), Falco femoralis (falcão-
de-coleira), Synallaxis frontalis (petrim), Synallaxis albescens (uí-pi), Pachyramphus polychopterus (caneleiro-
preto), Pachyramphus validus (caneleiro-de-chapéu-preto), Hirundinea ferruginea (gibão-de-couro), 
Euscarthmus meloryphus (barulhento), Camptostoma obsoletum (risadinha), Elaenia spectabilis (guaracava-
grande), Elaenia mesoleuca (tuque), Elaenia chiriquensis (chibum), Myiopagis caniceps (guaracava-cinzenta), 
Myiopagis viridicata (guaracava-de-crista-alaranjada), Phaeomyias murina (bagageiro), Phyllomyias fasciatus 
(piolhinho), Serpophaga nigricans (joão-pobre), Serpophaga subcristata (alegrinho), Legatus leucophaius 
(bem-te-vi-pirata), Myiarchus swainsoni (irré), Myiarchus tyrannulus (maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado), 
Sirystes sibilator (gritador), Casiornis rufus (maria-ferrugem), Pitangus sulphuratus (bem-te-vi), Machetornis 
rixosa (suiriri-cavaleiro), Myiodynastes maculatus (bem-te-vi-rajado), Megarynchus pitangua (neinei), 
Tyrannus albogularis (suiriri-de-garganta-branca), Tyrannus melancholicus (suiriri), Tyrannus savana 
(tesourinha), Griseotyrannus aurantioatrocristatus (peitica-de-chapéu-preto), Empidonomus varius (peitica), 
Myiophobus fasciatus (filipe), Pyrocephalus rubinus (príncipe), Lathrotriccus euleri (enferrujado), Contopus 
cinereus (papa-moscas-cinzento), Knipolegus cyanirostris (maria-preta-de-bico-azulado), Satrapa icterophrys 
(suiriri-pequeno), Vireo chivi (juruviara), Pygochelidon cyanoleuca (andorinha-pequena-de-casa), 
Stelgidopteryx ruficollis (andorinha-serradora), Progne tapera (andorinha-do-campo), Progne chalybea 
(andorinha-grande), Tachycineta leucorrhoa (andorinha-de-sobre-branco), Troglodytes musculus (corruíra), 
Turdus flavipes (sabiá-una), Turdus amaurochalinus (sabiá-poca), Turdus subalaris (sabiá-ferreiro), Anthus 
hellmayri (caminheiro-de-barriga-acanelada), Zonotrichia capensis (tico-tico), Geothlypis aequinoctialis (pia-
cobra), Volatinia jacarina (tiziu), Tersina viridis (saí-andorinha), Sporophila caerulescens (coleirinho) e Piranga 
flava (sanhaço-de-fogo). 

Apenas três espécies exóticas foram registradas: Columba livia (pombo-doméstico), Estrilda astrild (bico-de-
lacre) e Passer domesticus (pardal). O pombo-doméstico e o pardal são originários do continente europeu, 
estando intimamente relacionados à espécie humana, já que suas populações se concentram próximas a 
construções ou zonas urbanas, não apresentando grande risco de competição com as espécies de aves 
nativas (Sick, 1997). Ressalta-se que o pombo-doméstico é hospedeiro de várias doenças transmissíveis a 
animais domésticos e a seres humanos, incluindo viroses e toxoplasmose (Weber, 1979; Sick, 1997). Já o 
bico-de-lacre é uma espécie granívora originária da África (Sick, 1997), sendo bastante comum em pastagens 
e fisionomias campestres naturais, onde pode competir por recursos alimentares com aves granívoras 
nativas, a exemplo dos papa-capins, representantes do gênero Sporophila (Stiels et al., 2011). 

Algumas espécies carecem de registros em estudos efetuados a partir da última década, após o relatório de 
GOS Florestal (2009). Dentre elas, destacam-se aves aquáticas, que vagam em busca de recursos alimentares, 
conforme sua disponibilidade nos corpos d’água (Petermann, 1997; Sick, 1997; Alho & Gonçalves, 2005), a 
exemplo de: Cairina moschata (pato-do-mato), Tigrisoma lineatum (socó-boi) e Porphyrio martinicus (frango-
d’água-azul). Outra espécie, Falco peregrinus (falcão-peregrino), realiza migrações de longa distância 
(Somenzari et al., 2018). Assim, a ausência de registros destas espécies na última década pode ser um mero 
artefato de amostragem, isto é, as épocas de amostragem não coincidiram com a efêmera passagem de tais 
aves pela região. 

Por outro lado, ao longo da última década, há ausência de registros de espécies de aves residentes, isto é, 
que não apresentam hábitos migratórios ou nomádicos. Um exemplo é o do beija-flor-de-gravata-verde 
(Augastes scutatus), registrado anteriormente em áreas de campos rupestres ferruginosos (Sete, 2003a; 
2003b; 2007; GOS Florestal, 2009), que foram quase totalmente suprimidos na região. 
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Outro grupo de aves sem registros efetuados na última década é representado por espécies campestres ou 
savanícolas, típicas do Cerrado, a exemplo de Culicivora caudacuta (papa-moscas-do-campo), Saltatricula 
atricollis (batuqueiro) e Microspingus cinereus (capacetinho-do-oco-do-pau). O papa-moscas-do-campo fora 
registrado anteriormente em fitofisionomias campestres. Esta espécie e o capacetinho-do-oco-do-pau estão 
ameaçados de extinção (ver acima) e apresentam escassos registros no Quadrilátero Ferrífero (Lopes et al., 
2010; Mazzoni et al., 2012). Embora registrada mais recentemente que as anteriores (Biocev, 2012), 
Coryphaspiza melanotis (tico-tico-de-máscara-negra) também é uma espécie campestre, ameaçada de 
extinção e rara no Quadrilátero Ferrífero (Lopes et al., 2010; Mazzoni et al., 2012). 

A maior parte das espécies apresenta baixa sensibilidade a distúrbios de origem antrópica (55%; n = 175), ou 
seja, suporta certo nível de degradação ambiental (Quadro 14, Figura 79), algumas das quais podendo viver 
até em ambientes urbanos (conforme Stotz et al., 1996; Sick, 1997). Outras 136 espécies (42% do total) 
apresentam média sensibilidade a esses distúrbios (Quadro 14, Figura 79). Por fim, apenas nove espécies 
(3%) apresentam alta sensibilidade (Quadro 14, Figura 79), sendo elas: Micropygia schomburgkii 
(maxalalagá), Aramides cajaneus (saracura-três-potes), Patagioenas plumbea (pomba-amargosa), Sclerurus 
scansor (vira-folha), Xiphorhynchus fuscus (arapaçu-rajado), Lepidocolaptes squamatus (arapaçu-escamoso), 
Clibanornis rectirostris (cisqueiro-do-rio), Coryphaspiza melanotis (tico-tico-de-máscara-negra) e 
Microspingus cinereus (capacetinho-do-oco-do-pau). Tais espécies, em geral, são bioindicadoras da boa 
qualidade de habitats. 

 
Figura 79: Porcentagem de espécies de aves, por sensibilidade ambiental, na área de estudo, incluindo Área 

Diretamente Afetada (ADA), Área de Influência Direta (AID) e Área de Influência Indireta (AII) do 
empreendimento - CSN Mineração - Unidade Congonhas (Mina Casa de Pedra), com base em compilação de 

estudos realizados entre os anos de 2003 e 2019. 

Com relação ao grau de dependência florestal, 132 espécies (41% do total) não dependem de florestas 
(Quadro 14, Figura 80), sendo representadas por aves campestres, aquáticas ou que se aproveitam do 
desmatamento e da degradação ambiental, expandindo suas áreas de ocorrência. Além disso, 118 espécies 
(37%) são dependentes de florestas (Quadro 14, Figura 80), mostrando que o mosaico vegetacional existente 
na região propicia diferentes tipos de habitats que abrigam elevadas porcentagens de espécies campestres, 
mas também florestais. Por fim, 70 espécies (22%) são semi-dependentes de ambientes florestais (Quadro 
14, Figura 80), sendo representadas por várias aves típicas de bordas de mata ou ambientes alterados. 
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Figura 80: Porcentagem de espécies de aves, por grau de dependência florestal, na área de estudo, incluindo 

Área Diretamente Afetada (ADA), Área de Influência Direta (AID) e Área de Influência Indireta (AII) do 
empreendimento - CSN Mineração - Unidade Congonhas (Mina Casa de Pedra), com base em compilação de 

estudos realizados entre os anos de 2003 e 2019. 

Com relação às interações entre fauna e flora, no Quadrilátero Ferrífero, a vegetação típica dos campos 
ferruginosos é muito importante para várias espécies de beija-flores (Vasconcelos & Lombardi, 1999; 2001), 
incluindo uma espécie endêmica dos topos de montanha do leste brasileiro, Augastes scutatus (beija-flor-
de-gravata-verde), que também é bioindicadora da boa qualidade ambiental dos campos rupestres, 
desaparecendo de áreas submetidas a impactos decorrentes da atividade minerária (Vasconcelos, 1999). 
Ainda, nesta região, as taquaras nativas propiciam importantes recursos alimentares para aves granívoras 
durante seus períodos de frutificação (Vasconcelos et al., 2005; Mazzoni et al., 2016; Vasconcelos & 
Vasconcelos, 2016). A presença de frutos e sementes nativas na dieta de espécies de aves também foi 
reportada em alguns estudos (Guerra & Marini, 2002; Vasconcelos et al., 2007; Hoffmann et al., 2009; Lima 
et al., 2010). 

Nesta região, pouco ainda foi estudado a respeito de interações entre as diversas espécies da fauna, existindo 
apenas o relato da tentativa de predação de um exemplar de Asio clamator (coruja-orelhuda) por Chyrsocyon 
brachyururs (lobo-guará) (Santos et al., 2012) e estudos que constataram a presença de diversos grupos de 
artrópodes na dieta de aves do Quadrilátero Ferrífero (Hoffmann et al., 2007; 2009; Vasconcelos et al., 2007; 
Lima et al., 2010). 

3.1.5 -  Qualidade Ambiental e Síntese do Diagnóstico 

A avifauna da área de estudo (incluindo ADA, AID e AII) do empreendimento é extremamente rica, 
representando cerca de 40% das espécies já registradas em Minas Gerais (Mattos et al., 1993) e 17% da 
avifauna do Brasil (Piacentini et al., 2015). Além disso, por abrigar diversas fisionomias e por se encontrar em 
uma zona de transição entre a Mata Atlântica e o Cerrado, a avifauna regional é composta por muitas 
espécies endêmicas destes dois domínios morfoclimáticos. 

Merecem especial destaque as espécies típicas de campos rupestres que são endêmicas dos topos de 
montanha do Leste brasileiro, além daquelas que apresentam distribuição altitudinal intimamente associada 
às cotas mais elevadas da região, já que a ADA do empreendimento está localizada em um dos pontos mais 
altos da Mina Casa de Pedra. Estas são as espécies mais susceptíveis à supressão de seus habitats, sendo elas: 
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Geranoaetus melanoleucus (águia-serrana), Hydropsalis longirostris (bacurau-da-telha), Phaethornis 
eurynome (rabo-branco-de-garganta-rajada), Leucochloris albicollis (beija-flor-de-papo-branco), Augastes 
scutatus (beija-flor-de-gravata-verde), Drymophila malura (choquinha-carijó), Scytalopus petrophilus 
(tapaculo-serrano), Syndactyla rufosuperciliata (trepador-quiete), Neopelma chrysolophum (fruxu), 
Phylloscartes ventralis (borboletinha-do-mato), Hemitriccus diops (olho-falso), Polystictus superciliaris (papa-
moscas-de-costas-cinzentas), Knipolegus nigerrimus (maria-preta-de-garganta-vermelha), Muscipipra vetula 
(tesoura-cinzenta), Turdus flavipes (sabiá-una), Anthus hellmayri (caminheiro-de-barriga-acanelada), 
Tangara desmaresti (saíra-lagarta), Embernagra longicauda (rabo-mole-da-serra) e Chlorophonia cyanea 
(gaturamo-bandeira). Uma delas, o beija-flor-de-gravata-verde, aparentemente está extinta localmente 
devido a ampla supressão de campos rupestres ferruginosos ocorrida ao longo da última década, como já 
relatado para outra área intensamente minerada na Serra do Curral (Vasconcelos, 1999; 2007). 

3.2 -  HERPETOFAUNA 

3.2.1 -  Introdução 

A Herpetofauna constitui um grupo artificial criado para designar, de modo geral, as espécies de répteis e 
anfíbios, as quais compõem os grupos Amphibia, Squamata, Crocodylia e Chelonia. O Brasil é o país com a 
maior riqueza de espécies de anfíbios do mundo (Silvano & Segalla, 2005), onde são reconhecidas 1136 
espécies (Segalla et al., 2019). Ressalta-se que, apesar de tamanha riqueza, uma considerável parcela dessas 
espécies permanece pouco conhecida no que diz respeito à sua taxonomia, distribuição geográfica, status de 
conservação e biologia (Silvano & Segalla, 2005). Em relação aos répteis, o país conta com 795 espécies, 
ocupando também uma posição de destaque global, figurando entre os três países com o maior número de 
espécies desse grupo (Costa & Bérnils, 2018). 

Algumas espécies de anfíbios, devido às características biológicas e de ciclo de vida peculiares, podem ser 
consideradas indicadoras da qualidade ambiental. Muitas espécies apresentam requerimentos ambientais 
específicos e, por isso, são sensíveis às modificações do ambiente, principalmente as relacionadas com a 
qualidade da água e estrutura do hábitat.  Os répteis, por sua vez, desempenham um papel ecológico 
importante no ecossistema. São peças-chaves da cadeia trófica, ocupando diversos níveis, incluindo 
predadores de topo de cadeia, como os jacarés. Assim como os anfíbios, alguns répteis podem ser 
indicadores da qualidade ambiental em função de suas especificidades ambientais. 

A relativa facilidade para a amostragem da herpetofauna, principalmente dos anfíbios, faz com que esse 
grupo seja indicado para a obtenção de informações rápidas com o objetivo de caracterização do estado de 
conservação de uma biota local e de impactos antrópicos sobre a mesma. Essa característica torna o grupo 
indicado para a realização de diagnósticos ambientais. 

3.2.2 -  Metodologia 

Para a caracterização da herpetofauna com ocorrência potencial na área de estudo, incluindo Área 
Diretamente Afetada (ADA), Área de Influência Direta (AID) e Área de Influência Indireta (AII) do 
empreendimento foi realizada consulta aos dados obtidos anteriormente em estudos já desenvolvidos na 
CSN Mineração - Unidade Congonhas (Mina Casa de Pedra), incluindo EIAs (Sete, 2003a; b; 2013; 2015; 2017; 
Spelayon, 2010a; b; Biocev, 2018; 2019), um PCA (Sete, 2006) e relatórios de monitoramento da fauna (Sete, 
2007; GOS Florestal; 2009; 2010; Biocev, 2012; 2016; 2017a; b; YpêBio, 2014; 2015). 

Cumpre ressaltar que nos estudos consultados não foram considerados táxons identificados apenas até o 
nível de gênero, designados apenas como “sp.”. Entretanto, em algumas situações, mesmo que não 
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determinados até o nível específico, a utilização de qualificadores como “cf.”, “aff.” e “gr.” possibilitou a 
identificação de um mesmo táxon em diferentes estudos permitindo, portanto, a sua inclusão na lista de 
espécies (Quadro 15). Bothrops jararacussu foi registrada em SETE (2003a), baseada em registro de espécime 
depositado na coleção da FUNED. Entretanto, além de ser pouco esperado o seu registro para a região do 
Quadrilátero Ferrífero, não há espécimes dessa espécie tombados na FUNED (F.S.F. Leite observação pessoal) 
e, portanto, o registro foi considerado duvidoso e não incluído na listagem. 

Quadro 15: Correspondência entre a identificação usada no presente trabalho (nível de espécie) e nos trabalhos 
utilizados para a confecção da lista espécies da herpetofauna com ocorrência potencial na Área Diretamente 

Afetada (ADA), Área de Influência Direta (AID) e Área de Influência Indireta (AII) da Lavra Norte, CSN Mineração, 
Congonhas, Minas Gerais. 

Presente trabalho Outros trabalhos 

Scinax cf. similis S. aff. similis, S. cf. x-signatus, S. gr. ruber 

Bokermannohyla gr. circumdata B. aff. circumdata, B. circumdata 

Bokermannohyla aff. feioi B. cf. feioi, B. nanuzae 

Ishnocnema izecksohni I. gr. guentheri 

Ishnocnema juipoca I. cf. juipoca 

Physalaemus signifer P. gr. signifer, P. cf. signifer, P. erythros 

Odontophrynus cultripes O. cf. cultripes 

Salvator meriane S. cf. meriane 

Ameivula cipoensis A. ocellifer 

3.2.2.1 -  Análise de Dados 

A classificação taxonômica utilizada para os anfíbios seguiu Frost (2019) e para répteis Costa & Bernils (2018). 
A ocorrência de espécies oficialmente ameaçadas de extinção seguiu a lista da IUCN (2019), a lista oficial da 
fauna brasileira ameaçada de extinção (MMA, 2014), a lista das espécies da fauna ameaçada de extinção no 
estado de Minas Gerais (COPAM, 2010) e das espécies Dados Insuficientes e Quase Ameaçadas (Biodiversitas, 
2007; ICMBio, 2019). Endemismos foram atribuídos segundo Leite et al. (2019), Valdujo et al. (2012), Rossa-
Ferres et al. (2017), Costa & Bernils (2018). 

3.2.3 -  Resultados 

A área onde o empreendimento foi implantado situa-se na porção sul do Quadrilátero Ferrífero, mais 
precisamente no extremo sul da Serra da Moeda. A região encontra-se em uma área de transição entre os 
biomas da Mata Atlântica e do Cerrado. Segundo o documento Biodiversidade em Minas Gerais (Drummond 
et al., 2005), a região do Quadrilátero Ferrífero é uma área de interesse especial para a conservação de 
répteis e anfíbios, devido ao elevado número de espécies endêmicas, alta diversidade e elevado grau de 
ameaça. 

O Quadrilátero Ferrífero é considerado uma unidade biogeográfica única, visto que abriga espécies 
endêmicas não encontradas nas demais serras deste complexo serrano (Leite et al., 2008; Leite et al., 2019). 
A região destaca-se também por apresentar um elevado número de espécies que não podem ser 
determinadas até o nível taxonômico de espécie, algumas dessas potencialmente novas para ciência (Leite 
et al., 2019). 
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A grande riqueza de espécies da região é certamente influenciada pela sua inserção biogeográfica que 
possibilita a ocorrência de espécies típicas da Mata Atlântica, Cerrado e Campo Rupestre. É também 
influenciada pela grande heterogeneidade de ambientes disponíveis para a reprodução de anfíbios, tanto no 
que diz respeito à sua fisionomia, quanto ao seu estado de regeneração. A combinação desses fatores 
históricos (inserção biogeográfica) e ecológicos (heterogeneidade ambiental e estado de regeneração) 
possibilita que a área abrigue uma rica herpetofauna. 

Considerando-se o conjunto de dados compilados foram registradas 41 espécies de anfíbios, incluindo uma 
cecília e 22 de répteis, sendo um cágado, oito lagartos, uma anfisbena e 12 serpentes com ocorrência 
potencial para a ADA, AID e AII da Lavra Norte (Quadro 16). A riqueza de anfíbios pode ser considerada 
representativa e equivale a cerca de 20% das espécies sugeridas para Minas Gerais (Barata et al., 2016) e 
46% das espécies registradas para o Quadrilátero Ferrífero (Leite et al., 2019). Com relação aos répteis, a 
riqueza pode ser considerada pouco expressiva possivelmente devido à maior dificuldade em se amostrar 
esse grupo. 
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Quadro 16: Espécies da herpetofauna com ocorrência potencial para a Área Diretamente Afetada (ADA), Área de Influência Direta (AID) e Área de Influência Indireta (AII) da 
Lavra Norte, CSN Mineração, Congonhas, Minas Gerais, com base em compilação de estudos realizados entre os anos de 2003 e 2019. 

Táxon Nome popular MG BRA IUCN Distribuição Fontes 

Anura 

Brachycephalidae 

Ischnocnema izecksohni rãzinha - - DD MA 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 

Ischnocnema juipoca rãzinha - - - AM 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 19 

Bufonidae 

Rhinella crucifer x ornata sapo-cururu - - - MA 4, 5, 9, 11, 12, 16, 

Rhinella rubescens sapo-cururu - - - AM 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 

Rhinella diptycha sapo-cururu - - - AM 1, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 

Centrolenidae 

Vitreorana uranoscopa perereca-de-vidro - - - MA 4, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19 

Craugastoridae 

Haddaus binotatus rãzinha - - - MA 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 

Hylidae 

Aplastodiscus cavicola perereca-verde - - NT MA 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 

Boana albopunctata perereca - - - AM 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 

Boana crepitans perereca - - - AM 8, 9, 14, 16 

Boana faber sapo-ferreiro - - - AM 1, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 

Boana lundii perereca - - - AM 14, 16 

Boana polytaenia perereca - - - MA 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 

Bokermannohyla aff. feioi perereca - - - ES 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 

Bokermannohyla gr. circumdata perereca - - - ? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19 

Bokermannohyla martinsi perereca - NT - ES 4, 5, 6, 9, 11, 13, 15 

Dendropsophus elegans perereca-de-moldura - - - MA 14, 16 
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Táxon Nome popular MG BRA IUCN Distribuição Fontes 

Dendropsophus minutus perereca - - - AM 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 

Dendropsophus seniculus perereca - - - MA 11, 13 

Ololygon longilinea perereca - - - MA 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 

Ololygon luizotavioi perereca - - - MA 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 

Scinax aff. perereca perereca - - - ? 4, 5, 6, 11, 12, 13, 16 

Scinax cf. similis perereca-de-banheiro - - - ? 6, 7, 9, 12, 15, 16 

Scinax fuscovarius perereca-de-banheiro - - - AM 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 

Phyllomedusidae 

Phasmahyla jandaia perereca-verde - - - ES 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 

Phyllomedusa burmesteri perereca-verde - - - AM 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 

Pithecopus ayeaye perereca-verde CR - CR CE 4, 5, 6, 8, 15 

Leptodactylidae 

Leptodactylus cunicularius rã - - - AM 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16 

Leptodactylus fuscus rã - - - AM 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17 

Leptodactylus jolyi rã - - - AM 4, 12, 16 

Leptodactylus labyrinthicus rã-pimenta - - - AM 1, 2, 7, 10, 15 

Leptodactylus latrans rã-manteiga - - - AM 1,4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 

Leptodactylus mystacinus rã - - - AM 15, 16, 17 

Physalaemus centralis rã - - - AM 17 

Physalaemus cuvieri rã-cachorro - - - AM 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 

Physalaemus signifer rã - - - MA 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 

Pseudopaludicola murundu rãzinha - DD - AM 7 

Odontophrynidae 

Odontophrynus cultripes sapo - - - AM 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 

Proceratophrys boiei sapo-de-cifre - - - MA 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 
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Táxon Nome popular MG BRA IUCN Distribuição Fontes 

Microhylidae 

Elaschistocleis cesari rãzinha - - - AM 1, 4, 5 , 12, 13, 15 

Gymnophiona 

Siphonopidae 

Siphonops paulensis cecília - - - AM 14 

Testudines 

Chelidae 

Hydromedusa maximiliani cágado VU DD VU MA 4, 5, 6, 11 

Squamata 

Larcertilia 

Gekkonidae 

Hemidactylus mabouia lagartixa - - - AM 10 

Leiosauridae 

Enyalius bilineatus calango - - - MA 11, 13, 18 

Mabuyidae 

Notomabuya frenata calango-liso - - - AM 16 

Aspronema dorsivittatum calango-liso - - - AM 16 

Tropiduridae 

Tropidurus torquatus calango - - - AM 8, 13 

Teidae 

Ameiva ameiva calango-verde - - - AM 8, 10, 14 

Ameivula cipoensis lagartinho - - - ES 8 

Salvator meriane teiú - - - AM 10, 11, 13 

Amphisbaenia 

Amphisbaenidae 
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Táxon Nome popular MG BRA IUCN Distribuição Fontes 

Amphisbaena vermicularis anfisbena - - - AM 16 

Serpentes 

Dispsadidae 

Apostolepis assimilis cobrinha - - - AM 13 

Leptodeira annulata cobrinha - - - AM 11, 13 

Erythrolamprus almadensis cobrinha - - - AM 18, 19 

Oxyrhopus clathratus coral-falsa - - - AM 11 

Oxyrhopus guibei coral-falsa - - - AM 11, 13, 14 

Sibynomorphus mikanii dormideira - - - AM 13 

Tropidodryas striaticeps cobrinha - - - MA 13, 18, 19 

Elapidae 

Micrurus frontalis coral-verdadeira - - - AM 1 

Viperidae 

Bothrops alternatus urutu - - - AM 1 

Bothrops jararaca jararaca - - - AM 1, 11, 13, 16, 18, 19 

Bothrops neuwiedi jararaca - - - AM 1, 10, 13, 17 

Crotalus durissus cascavel - - - AM 1, 18, 19 

Legenda: Status de conservação: MG (Estadual); BRA (Nacional); IUCN (Mundial) - VU (Vulnerável); CR (Criticamente ameaçada); NT (Quase Ameaçada); DD (Dados Insuficientes); 
Células em branco (Menos Preocupante/LC ou Não Avaliadas/NA). Distribuição: ES (endêmica da Serra do Espinhaço); MA (endêmica ou com maior parte da sua distribuição dentro 
da Mata Atlântica); CE (endêmica ou com maior parte da sua distribuição dentro do Cerrado); AM (distribuição em mais de um bioma). ? (desconhecido). Fontes: 1 (Sete, 2003a); 2 
(Sete, 2003b); 3 (Sete, 2006); 4 (Sete, 2007); 5 (GOS Florestal, 2009); 6 (GOS Florestal, 2010); 7 (Spelayon, 2010a); 8 (Spelayon, 2010b); 9 (Biocev, 2012); 10 (Sete, 2013); 11 (YpêBio, 
2014); 12 (Sete, 2015); 13 (YpêBio, 2015); 14 (Biocev, 2016); 15 (Biocev, 2017a); 16 (Biocev, 2017b); 17 (Sete, 2017); 18 (Biocev, 2018); 19 (Biocev, 2019). 
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Seis espécies foram registradas em mais de 14 dos 19 estudos consultados (cerca de 75%), sugerindo que são 
abundantes e/ou frequentes na região: Rhinella rubescens, Boana albopunctata, B. faber, B. polytaenia, 
Bokermannohyla gr. circumdata e Dendropsophus minutus. Por outro lado, oito espécies de anfíbios (B. 
lundii, D. elegans, D. seniculus, Leptodactylus jolyi, L. mystacinus, Physalaemus centralis, Pseudopaludicola 
murundu e Siphonops paulensis) e a maioria dos répteis foram registrados em, no máximo, três estudos 
consultados, sugerindo que são regionalmente raros, pouco abundantes ou subamostrados. 

A maior parte das espécies (n=40 spp., 63%) é comum e possui ampla distribuição geográfica (Quadro 16). 
Quinze espécies (24%) são endêmicas ou quase endêmicas da Mata Atlântica (grande maioria da sua 
distribuição compreendida dentro do bioma), a exemplo dos anfíbios Rhinella crucifer x ornata, Aplastodiscus 
cavicola, Dendropsophus elegans, Dendropsophus seniculus, Ololygon luizotavioi, Ololygon longilinea, Boana 
polytaenia, Ischnocnema izecksohni, Haddaus binotatus, Physalaemus signifer, Proceratophrys boiei, 
Vitreorana uranoscopa, do cágado Hydromedusa maximiliani, do lagarto Enyalius bilineatus e da serpente 
Tropidodryas striaticeps. Uma (2%) espécie é endêmica/quase endêmica do Cerrado (Pithecopus ayeaye) e 
quatro (Bokermannohyla martinsi, Bokermannohyla aff. feioi, Phasmahyla jandaia, Ameivula cipoensis, 6%) 
são endêmicas da Serra do Espinhaço, sendo B. martinsi e B. aff. feioi restritas ao Quadrilátero Ferrífero 
(Quadro 3). 

Considerando a AII do empreendimento, destaque deve ser dado ao registro de espécies ameaçadas de 
extinção (Pithecopus ayeaye, Hydromedusa maximiliani), potencialmente novas para a ciência 
(Bokermannohyla aff. feioi) ou com problemas taxonômicos podendo ser ameaçadas de extinção 
(Bokermannohyla gr. circumdata), classificadas nas categorias Quase Ameaçada (Aplastodiscus cavicola, 
Bokermannohyla martinsi) ou Dados Insuficientes (Ischnocnema izecksohni), endêmicas da Serra do 
Espinhaço (Bokermannohyla martinsi, Bokermannohyla aff. feioi, Phasmahyla jandaia) ou endêmicas da 
Mata Atlântica, cujos registros na área de estudo são os únicos no Quadrilátero Ferrífero (Physalaemus 
signifer). 

Entretanto, considerando a AID/ADA do empreendimento devem-se destacar os anfíbios Bokermannohyla 
aff. feioi, Bokermannohyla gr. circumdata, Pithecopus ayeaye e Ischnocnema izecksohni que possuem 
registros para essa área (Quadro 16) e, portanto, terão suas informações sobre distribuição, status de ameaça 
e/ou taxonomia detalhadas abaixo. 

De acordo com Walker et al. (2015) B. feioi, espécie endêmica da Serra do Ibitipoca, no sul de Minas, seria 
sinônimo júnior de B. nanuzae e as populações do Quadrilátero Ferrífero também deveriam ser atribuídas à 
essa espécie. Entretanto, análises genéticas em desenvolvimento apontam que B. nanuzae e B. feioi não são 
a mesma espécie, nem mesmo irmãs e as populações do Quadrilátero Ferrífero constituem uma espécie 
potencialmente nova, irmã de B. feioi (Felipe Leite, dados não publicados). Portanto, diante dessas novas 
informações, não consideramos as populações do Quadrilátero Ferrífero como B. nanuzae. Se confirmado o 
status de Bokermannohyla aff. feioi a espécie seria endêmica do Quadrilátero Ferrífero ocorrendo apenas na 
porção sul da Serra da Moeda e nos municípios da porção sul e leste desta região, de Ouro Branco a Caeté 
(Leite et al., 2019). A espécie foi registrada em dois pontos na AID, sendo um deles bem próximo ao limite 
oeste da ADA (Quadro 16). 

Bokermannohyla gr. circumdata pertence ao grupo de espécies de Bokermannohyla circumdata (sensu 
Faivovich et al., 2005) que apresenta difícil taxonomia e não dispõe de revisão taxonômica recente que 
permita atribuir uma identidade às populações do Quadrilátero Ferrífero. Portanto, não é possível dizer com 
segurança qual a distribuição geográfica desse táxon, bem como seu status de ameaça.  Análises genéticas 
preliminares sugerem que as populações do Quadrilátero Ferrífero devem ser atribuídas à espécie 
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Bokermannohyla vulcaniae (Faivocich, comunicação pessoal). Bokermannohyla vulcaniae é conhecida 
apenas da região de Poços de Caldas, em Minas Gerais, e é considerada Criticamente Ameaçada (CR), 
segundo a lista brasileira (MMA, 2014) e Vulnerável, segundo as listas estadual e global (COPAM, 2010; 
Giaretta, 2008). O caráter preliminar das análises genéticas e a ausência de estudos morfológicos e 
bioacústicos fazem com que ainda não seja possível confirmar se as populações do Quadrilátero Ferrífero 
pertenceriam ou não à referida espécie ameaçada. Por esse motivo, o status taxonômico de Bokermannohyla 
gr. circumdata precisa ser investigado mais a fundo a ponto de possibilitar a definição do seu status de 
conservação. Apesar do exposto, Bokermannohyla gr. circumdata é uma espécie comum na área da CSN 
Mineração - Unidade Congonhas (Mina Casa de Pedra), tolerando certo grau de perturbação ambiental, 
podendo ocorrer em florestas em estágios iniciais/intermediários de regeneração e suas bordas. A espécie 
foi registrada em um ponto na AID, bem próxima do limite oeste da ADA (Quadro 16 e Quadro 17). 

A perereca Pithecopus ayeaye encontra-se Criticamente Ameaçada (CR), segundo as listas estadual e global 
(COPAM, 2010; Caramaschi et al., 2006). A espécie ocorre em áreas de campos naturais da região da Serra 
da Canastra, Poços de Caldas e Quadrilátero Ferrífero (Araújo et al., 2007; Baêta et al., 2009). Magalhães et 
al. (2017) demonstraram por meio de estudo genético que as populações do Quadrilátero Ferrífero formam 
uma unidade evolutiva significativa distinta das demais populações da espécie e encontra-se pouco 
representada em unidades de conservação. Pithecopus ayeaye apresenta um registro na AID (Quadro 3) e 
outros três na AII, em áreas próximas à AID, onde se reproduz em locais de vegetação campestre e em 
pequenos riachos temporários com nenhuma ou pouca vegetação ciliar. Ressalta-se que o ponto da AID 
atualmente é uma área de cava e não mais abriga populações da espécie. 

De acordo com a IUCN, não há dados suficientes para acessar o status de ameaça da rãzinha I. izecksohni e, 
portanto, a espécie foi classificada na categoria de Dados Insuficientes (DD; Pimenta & Nascimento, 2010). 
Desde a sua descrição, Ischnocnema izecksohni foi tida como endêmica do Quadrilátero Ferrífero 
(Caramaschi & Kisteumacher 1989; Leite et al., 2008) até que novos registros, efetuados em várias 
localidades na Serra da Mantiqueira, demonstrassem que a espécie é bem mais comum e melhor distribuída 
do que se pensava (Taucce et al., 2012). Por esse motivo, I. izecksohni encontra-se listada na categoria Menos 
Preocupante, tanto nas listas estadual e nacional (Biodiversitas, 2007; MMA, 2014). Na área da CSN 
Mineração - Unidade Congonhas (Mina Casa de Pedra), a espécie é comum, além de ter sido registrada em 
três pontos na AID, sendo um deles bem próximo ao limite oeste da ADA (Quadro 17). 

Quadro 17: Síntese das espécies da herpetofauna com grande relevância para conservação com ocorrência 
assinalada, com base em compilação de estudos realizados entre os anos de 2003 e 2019, na Área Diretamente 
Afetada (ADA) e Área de Influência Direta (AID) do Projeto da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte - Casa de 

Pedra. 

Táxon Relevância para conservação Hábitat 
Pontos de registro (UTM 

23 K) 

Bokermannohyla aff. 
feioi 

Potencialmente nova, 
endêmica do Quadrilátero 

Ferrífero 

Riachos permanentes 
em meio à mata 

611475 / 7738491 
614765 / 7738399 

Bokermannohyla gr. 
circumdata 

Status taxonômico incerto 
com possibilidade de ser uma 

espécie ameaçada de 
extinção 

Riachos de pouca 
correnteza e brejos 

associados à borda ou 
interior de mata 

611475 / 7738491 

Pithecopus ayeaye Ameaçada de extinção (CR) 
Riachos temporários em 

meio ambiente 
campestre 

611536 / 7737967 
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Táxon Relevância para conservação Hábitat 
Pontos de registro (UTM 

23 K) 

Ischnocnema izecksohni 
Dados insuficientes (DD), 

endêmica da Mata Atlântica 
Borda ou interior de 

mata 

611475 / 7738491 
614753 / 7738577 
614765 / 7738399 

3.2.3.1 -  Qualidade Ambiental e Síntese do Diagnóstico 

Com base no tamanho, localização, conectividade, estágio de regeneração, presença de hábitats 
reprodutivos específicos e, principalmente, na ocorrência de espécies de anfíbios e répteis de maior 
relevância para a conservação é possível hierarquizar os diferentes ambientes e locais da ADA/AID quanto à 
relevância para a conservação e manutenção da herpetofauna. 

Nesse sentido, deve-se ressaltar duas áreas com matas de galeria em meio ao campo rupestre sobre canga. 
Em uma delas, localizada na porção oeste da AID (23k 611475 7738491), destaque deve ser dado devido ao 
registro pretérito de todas as quatro espécies de maior relevância para a conservação que ocorrem na 
ADA/AID, a saber: a potencialmente nova Bokermannohyla aff. feioi, a criticamente ameaçada Pithecopus 
ayeaye, a classificada como Dados Insuficientes Ischnocnema izecksohni, a com problemas taxonômicos 
podendo ser ameaçadas de extinção Bokermannohyla gr. circumdata. Essa área também possui relevância 
por ser uma das poucas áreas da ADA/AID de vegetação nativa que ainda permanece conectada com o 
restante da Serra da Moeda, no sentido norte. A outra área, localizada na porção leste da AID (23K 614765 
7738399), destaca-se por apresentar registros de Bokermannohyla aff. feioi e Ischnocnema izecksohni e por 
estar conectada com a maior porção de vegetação nativa da AII.  

Além das áreas de campo com matas de galeria, a maior parte do restante da ADA/AID é constituída por 
cavas ou áreas modificadas pela mineração e, portanto, pouco importantes para a herpetofauna já que não 
possuem ambientes adequados para ocorrência de espécies relevantes para a conservação. 

3.3 -  MASTOFAUNA TERRESTRE 

3.3.1 -  Introdução 

O Brasil possui a maior diversidade de mamíferos terrestres do mundo (Reis et al., 2011), sendo registradas 
atualmente 732 espécies de mamíferos (ICMBIO, 2018) distribuídos em 11 ordens. Esta diversidade impar do 
grupo é devida principalmente à imensa complexidade e heterogeneidade de habitat que o país possui (Law 
& Dickman, 1998) (Law & Dickman, 1998).  

Neste contexto, o Estado de Minas Gerais também possui uma paisagem com grande heterogeneidade, 
sendo registrados neste estado três grandes biomas brasileiros, Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga. Os dois 
primeiros são predominantes no estado, sendo a Mata Atlântica presente a leste da cadeia montanhosa da 
Serra do Espinhaço e o Cerrado a oeste desta mesma cadeia montanhosa. Já a Caatinga está restrita ao norte 
do Estado, em área de divisa com a região nordeste. Como reflexo desta heterogeneidade ambiental, a 
mastofauna de Minas Gerais está entre as mais ricas do Brasil abrigando cerca de 240 espécies, cerca de 33% 
da riqueza de mamíferos do país (Paglia et al., 2012). 

Os mamíferos terrestres são essenciais para a manutenção da viabilidade ambiental de determinadas áreas, 
influenciando de forma direta a estrutura da comunidade da flora e fauna (Galetti et al., 2006). Uma vez que 
participam de complexas cadeias alimentares em vários níveis tróficos, sua exclusão destas  cadeias poderia 
acarretar em sérios danos ao equilíbrio das relações ambientais (Brito et al., 2009). A despeito de sua 
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importância, os mamíferos terrestres estão entre os grupos de animais silvestres mais afetados por 
atividades antrópicas. A perda de habitat aliada à fragmentação são os principais fatores de ameaça das 
espécies do grupo (Pires et al., 2006) as quais afetam fortemente a biodiversidade, tornando-se, assim, uma 
preocupação mundial (Stattersfield & Capper, 2000).Os mamíferos, em sua maioria, necessitam de áreas 
conservadas e conectadas ou de grandes áreas naturais para adquirir os recursos necessários para sua 
sobrevivência (Juraszek et al., 2014).  

3.3.2 -  Metodologia 

O presente estudo tem como objetivo compor um estudo de impacto ambiental corretivo, desta forma não 
houveram amostragens em campo e foram utilizados estudos ambientais já realizados na área de estudo, 
CSN Mineração - Unidade Congonhas (Mina Casa de Pedra), incluindo EIAs (Sete, 2003a; b; 2013; 2015; 2017; 
Spelayon, 2010a; b; Biocev, 2018; 2019), um PCA (Sete, 2006) e relatórios decorrentes do programa de 
monitoramento da fauna (Sete, 2007; GOS Florestal; 2009; 2010; Biocev, 2012; 2016; 2017a; b; YpêBio, 2014; 
2015). Para o presente estudo, foram considerados apenas os táxons identificados até o nível de espécie, 
não se incluindo aqueles identificados até gênero (designados como “sp.”) ou de identificação a confirmar 
(marcados com “cf.”). Pelo fato da ADA estar localizada nas regiões altas, este estudo irá focar nas espécies 
de mamíferos que ocupem tais ambientes, nas espécies que foram registradas em altitudes superiores a 1300 
metrosn registradas principalmente em BIOCEV, 2019, e por fim nas espécies em que a altitude não afeta 
como um filtro ecológico.  

3.3.2.1 -  Análise dos Dados 

Para obtenção da lista de animais ameaçados de extinção, foi consultado a nível estadual, a Deliberação 
Normativa do COPAM (Conselho Estadual de Política Ambiental) nº 147, de 30 de abril de 2010 (COPAM, 
2010). Em nível nacional, utilizou-se a lista apresentada pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2014). A 
análise da ameaça a nível global foi baseada na lista da International Union for Conservation of Nature (IUCN, 
2019). A distribuição de mamíferos brasileiros, bem como seus endemismos e níveis de utilização florestal 
baseou-se em Reis et al. 2011; Gardner, 2008; Paglia, 2012 e Kitchener et al., 2017.  

3.3.3 -  Resultados 

A compilação dos dados bibliográficos acessados revelou uma alta diversidade de mamíferos para a área de 
estudo, sendo registradas 43 espécies de mamíferos terrestres. Destas, 21 espécies são consideradas de 
pequeno porte e 22 de médio e grande portes. Esta diversidade está distribuída em 8 ordens e 19 famílias 
(Quadro 18).  

Quadro 18:  Lista regional das espécies de mamíferos silvestres não voadores registradas através de dados 
secundários, com suas respectivas bibliografias, endemismos e status de ameaça de acordo com as listas vermelhas 

do COPAM (2010), ICMBIO (2018) e IUCN (2019). 

Táxon 
Nome 

Popular 
Dados 

Secundários 

Status de ameaça Status de 
endemismo Estadual Nacional Mundial 

Ordem Artiodactyla 

Família Cervidae 

Mazama americana * 
Veado-
mateiro 

3; 4; 12; 16; 
17; 18 

- DD DD - 

Mazama gouazoubira 
Veado-

catingueiro 
7; 10; 11; 13; 

18 
- - LC - 

Família Tayassuidae 
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Táxon 
Nome 

Popular 
Dados 

Secundários 

Status de ameaça Status de 
endemismo Estadual Nacional Mundial 

Pecari tajacu Cateto 8 VU - LC - 

Ordem Carnivora 

Família Felidae 

Herpailurus 
yagouaroundi 

Gato-
mourisco 

13; 14 - VU(C1) LC - 

Leopardus pardalis* Jaguatirica 
11; 12; 13; 
14; 17 ;18 

VU - LC - 

Leopardus guttulus 
Gato-do-mato 

pequeno 
10; 11; 13 VU VU(C1) VU - 

Leopardus wiedii 
Gato-do-mato 

pequeno 
13 EN VU(C1) NT - 

Puma concolor Onça-parda 
3; 4; 8; 11; 
12; 13; 14; 

15; 16: 17; 18 
VU VU(C1) LC - 

Família Canidae 

Cerdocyon thous * 
Cachorro-do-

mato 

4; 7; 8; 10; 
11; 12; 13; 
14; 17;18 

- - LC - 

Chrysocyon brachyurus 
* 

Lobo-guará 
3; 4; 7; 8; 

10; 12; 13; 
14; 16; 17;18 

VU VU (A3c; E) NT - 

Família Mephitidae 

Conepatus semistriatus Jaratataca 7; 11; 14; 17 - - LC - 

Família Mustelidae 

Eira barbara * Irara 
7; 10; 15; 
16; 17 ;18 

- - LC - 

Galictis cuja Furão 4; 7; 12; 13 - - LC - 

Família Procyonidae 

Nasua nasua* Quati 
7; 10; 11; 

12; 13; 14; 
15; 16; 17; 18 

- - LC - 

Procyon cancrivorus Mão-pelada 
3; 4; 7; 8; 

10; 11; 12; 
13; 17;18 

- - LC - 

Ordem Cingulata 

Família Dasypodidae 

Dasypus novemcinctus * Tatu-galinha 
7; 11; 12; 

13; 14; 17; 18 
- - LC - 

Euphractus sexcinctus Tatu-peba 
7; 8; 11; 13; 

14; 18 
- - LC - 

Ordem Didelphimorphia 

Família Didelphidae 

Didelphis albiventris * 
Gambá-de-

orelha 
branca 

3; 10; 12;18 - - LC - 
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Táxon 
Nome 

Popular 
Dados 

Secundários 

Status de ameaça Status de 
endemismo Estadual Nacional Mundial 

Didelphis aurita * 
Gambá-de-

orelha 
preta 

6; 11; 12; 13 
;18 

- - LC En (MA) 

Caluromys philander Cuíca-lanosa 3; 12; 16 - - LC - 

Gracilinanus agilis Catita 
3; 4; 5; 10; 

13 
- - LC - 

Marmosops incanus * Cuíca 

3; 4; 5; 7; 9; 
10; 11; 12; 
13; 14; 15; 

16; 18 

- - LC - 

Monodelphis americana 
* 

Cuíca-de-três 
listras 

14; 15 ;18 - - LC - 

Monodelphis doméstica 
Cuíca-de-

cauda 
curta 

3; 4; 5; 7 - - LC - 

Philander frenatus* 
Cuíca-de-

quatro 
olhos 

3; 4; 5; 7; 9; 
10; 12; 14; 
15; 16;18 

- - LC - 

Ordem Lagomorpha 

Família Leporidae 

Sylvilagus brasiliensis * Tapeti 

4; 7; 8; 10; 
11; 12; 13; 
14; 15; 16; 

17; 18 

- - LC - 

Ordem Pilosa 

Família Myrmecophagidae 

Myrmecophaga 
tridactyla 

Tamanduá-
bandeira 

18 VU VU(A2c) VU  

Tamandua tetradactyla 
* 

Tamanduá-
mirim 

13; 17 ;18 - - LC - 

Ordem Primates 

Família Atelidae 

Alouatta guariba Bugio-ruivo 13 VU VU(A4ce) LC En (MA) 

Família Callithrichidae 

Callithrix penicillata 
Sagui-de-tufos 

pretos 

1; 2; 8; 10; 
11; 12; 13; 

14; 17 
- - LC - 

Família Pitheciidae 

Callicebus nigrifrons* Sauá 
12; 13; 14; 

16; 17 
- - NT En (MA) 

Ordem Rodentia 

Família Caviidae 

Hydrochoerus 
hydrochaeris 

Capivara 

3; 4; 7; 8; 
10; 11; 12; 
13; 14; 15; 

16; 17 

- - LC - 

Família Cricetidae 

Akodon cursor Rato-do-mato 
3; 4; 5; 6; 7; 

9; 10; 12; 
14; 15; 16;18 

- - LC - 
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Táxon 
Nome 

Popular 
Dados 

Secundários 

Status de ameaça Status de 
endemismo Estadual Nacional Mundial 

Calomys tener Rato-do-mato 
3; 4; 5; 6; 7; 

9; 13; 14; 16 ; 
18 

- - LC - 

Cerradomys subflavus Rato-do-mato 

3; 4; 5; 6; 7; 
9; 10; 11; 

12; 13; 14; 
15; 16;18 

- - LC - 

Euryoryzomys russatus Rato-do-mato 16 - - LC En (MA) 

Necromys lasiurus* Rato-do-mato 
3; 4; 5; 6; 7; 
10; 11; 12; 

14; 15; 16;18 
- - LC - 

Nectomys squamipes Rato-d'água 
3; 4; 5; 7; 

10; 11; 12; 
13; 14; 16;18 

- - LC - 

Rhipidomys mastacalis 
Rato-de-
árvore 

5; 7; 11; 13 - - LC - 

Thaptomys nigrita Rato-do-mato 13 - - LC En (MA) 

Família Cuniculidae 

Cuniculus paca * Paca 
3; 4; 10; 11; 

12; 13; 17 ;18 
- - LC - 

Família Echimyidae 

Euryzygomatomys 
spinosus 

Guirá 12 - - LC - 

Família Sciuridae 

Guerlinguetus 
brasiliensis * 

Caxinguelê 13; 14;18 - - - En (MA) 

Legenda: * Espécies com registro a mais de 1300 metros de altitude para a área de estudo. Bibliografia: 1= SETE, 2003a; 2= SETE, 
2003b; 3= SETE, 2006; 4= SETE, 2007; 5= GOS FLORESTAL, 2009; 6= GOS FLORESTAL, 2010; 7= SPELAYON, 2010a; 8= SPELAYON, 2010b; 
9= BIOCEV, 2012; 10= SETE, 2013; 11= YPÊBIO, 2014; 12= SETE, 2015; 13= YPÊBIO, 2015; 14= BIOCEV, 2016; 15= BIOCEV, 2017a; 16= 
BIOCEV, 2017b; 17= SETE, 2017 ; 18 = BIOCEV, 2019.   Status de ameaça: Estadual= Minas Gerais - COPAM (2010), Nacional= Brasil -
ICMBIO (2018), Mundial= IUCN (2019): NT= quase ameaçado, DD= deficiência de dados, LC= preocupação menor, EN= em perigo, 
VU= vulnerável. C1 = Um declínio continuado observado, estimado ou projetado de pelo menos 10% em 10 anos. A3c = Redução da 
população projetada ou suspeitada de ocorrer no futuro ≥ 30% com declínio na área de ocupação, extensão de ocorrência e/ou 
qualidade do habitat. E = Análises quantitativas indicando probabilidade de extinção na natureza é ≥ 10% em 100 anos. A4ce = 
Redução da população observada, estimada, inferida, projetada ou suspeitada, sendo que o período de tempo deve incluir tanto o 
passado quanto o futuro (até um máximo de 100 anos), e as causas da redução podem não ter cessado OU não ser compreendidas 
OU não ser reversíveis, com declínio de área de ocupação e efeitos de táxons introduzidos, hibridação, patógenos, poluentes ou 
competidores. Status de endemismo (Paglia et al., 2012): En (MA)= endêmico da Mata Atlântica. 

Em função das diferentes metodologias empregadas e por esforços de amostragem distintos, a comparação 
de resultados entre os estudos analisados não é recomendada, sendo possível discutir a ocorrência ou 
ausência de determinadas espécies. As ordens com maior número de espécies foram a Carnivora (28%) e a 
Rodentia (28%), seguidas por Didelphimorphia (18%). As duas últimas ordens citadas são compostas por 
roedores e marsupiais, animais presentes na base da cadeia alimentar e muito abundantes em todo Estado 
de Minas Gerais. Duas ordens obtiveram três espécies registradas, são elas Artiodactyla e Primates. Com 
duas espécies registradas aparecem as ordens Cingulata e Pilosa. Já para a ordem Lagomorpha registrou-se 
apenas uma espécie (Figura 81).  
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Figura 81: Representatividade percentual da riqueza de espécies de mamíferos registradas através de dados 

secundários, de acordo com a Ordem a que pertencem, na Área de estudo. 

Ao se analisar a distribuição das espécies de mamíferos pelo gradiente altitudinal, percebe-se que apenas 
40% das espécies registradas na compilação de dados estão presentes em pontos amostrais com mais de 
1300 metros de altitude (Figura 82). As espécies mais frequentes nos estudos consultados foram os pequenos 
mamíferos: Marmosops incanus (13 registros); Necromys lasiurus (12); Philander frenatus (11), e os 
mamíferos de médio/grande porte Chrysocyon brachyurus (11) e Cerdocyon thous (10). Nenhuma destas 
espécies são endêmicas de campos rupestres, campos limpos ou campos de altitude, acredita-se que o 
registro destes animais nestes ambientes acima de 1300 metros de altitude tem como motivo principal a alta 
dispersão destes animais, como é o caso dos mamíferos de médio e grande porte citados ou a alta abundância 
dos pequenos mamíferos registrados. É de se esperar que apenas uma parte da comunidade de mamíferos 
consiga se estabelecer em ambientes com elevadas altitudes, uma vez que as condições ambientais 
encontradas nestes gradientes são peculiares contando grande amplitude térmica, escassez de recursos e 
dificuldade de locomoção (Gonzaga et al., 2017; Willig and Presley, 2016).  

 
Figura 82: Porcentagem de espécies de mamíferos terrestres registradas em ambientes com altitudes superiores 

e inferiores a 1300 metros. 
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A maioria das espécies de mamíferos possuem grande plasticidade ambiental, ocupando as mais variadas 
tipologias com diferentes graus de conservação. Algumas espécies são mais tolerantes a alterações 
ambientais e consideradas oportunistas como os gambás (D. aurita, D. albiventris), C. penicillata (mico-
estrela), H. hydrochaeris (capivara), C. thous (cachorro-do-mato). Outras espécies são mais ariscas e seletivas 
quanto ao ambiente e, apesar de se deslocarem por diferentes tipologias, têm preferência por áreas mais 
preservadas e com mais recursos alimentares e presença de água, como no caso dos felinos (P. concolor, H. 

yagouaroundi, L. guttulus, L. wiedii, L. pardalis) e do primata A. guariba (bugio ruivo). 

Entre as espécies listadas por dados secundários, nove encontram-se com algum grau de ameaça de extinção, 
uma quase ameaçada e uma com deficiência de dados. De acordo com a classificação atual da lista mundial 
(IUCN, 2019), duas espécies (Leopardus guttulus e Myrmecophaga tridactyla) estão na categoria 
“Vulnerável”, três (Callicebus nigrifrons, Chrysocyon brachyurus e, Leopardus wiedii) são consideradas 
quase ameaçadas e uma (Mazama americana) listada com insuficiência de informações necessárias para 
classificar. De acordo com a lista oficial de espécies da fauna ameaçadas de extinção (MMA, 2014; ICMBIO, 
2016), sete espécies (Alouatta guariba, C. brachyurus, Herpailurus yagouaroundi, L. guttulus, L. wiedii, 

Puma concolor, Myrmecophaga tridactyla) estão inclusas classificadas como “Vulnerável”. De acordo com a 
lista de espécies ameaçadas de extinção da fauna do estado de Minas Gerais (COPAM, 2010), sete espécies 
estão classificadas com algum grau de ameaça, sendo uma (L. wiedii) em perigo, e sete (A. guariba, C. 

brachyurus, L. guttulus, L. pardalis, Pecari tajacu, P. concolor, M. tridactyla) vulneráveis. 

3.3.3.1 -  Qualidade Ambiental e Síntese do Diagnóstico 

A mastofauna terrestre registrada na área de estudo é altamente diversa, possuindo 43 espécies identificadas 
o que corresponde a cerca de 17 % da riqueza de mamíferos terrestres conhecida para o Estado de Minas 
Gerais. A maioria das espécies amostradas é representada por animais com ampla distribuição e com grande 
plasticidade de ocupação ambiental, ou seja, resistentes a ocupação humana. 

Foram observadas seis espécies endêmicas do bioma Mata Atlântica. Destas, apenas duas C. nigrifons e D. 
aurita   foram registradas em ambientes com mais de 1300 metros de altitude nas áreas diretamente afetadas 
pelo empreendimento.  É importante destacar, ainda, a presença de animais constantes nas listas 
consultadas de espécies ameaçadas: L. wiedii (Em perigo – IUCN) e A. guariba, C. brachyurus, L. guttulus, L. 

pardalis, Pecari tajacu, P. concolor, Myrmecophaga tridactyla (Vulneráveis – IUCN). 

3.4 -  MASTOFAUNA VOADORA 

3.4.1 -  Introdução 

Os morcegos (Mammalia: Chiroptera) são os únicos mamíferos com habilidade de voar ativamente, o que 
propicia uma amplitude de interações com o ambiente (Cooper & Sears, 2013). No Brasil, são conhecidas 
nove famílias, 64 gêneros e cerca de 180 espécies (Nogueira et al., 2014). A distribuição e o uso do habitat 
por morcegos é um assunto que têm sido amplamente investigado nas regiões temperadas e tropicais (López-
González et al., 2012). O interesse neste tipo de pesquisa se deve principalmente à ampla distribuição do 
grupo por todo o globo (Simmons, 2005) e pelos diversos serviços ambientais prestados como: dispersão de 
sementes e polinização feitas por morcegos frugívoros e nectarívoros; e remoção de insetos, ajudando no 
controle de pragas agrícolas e urbanas, feitas por morcegos insetívoros (Kunz et al., 2011) 

O tipo de habitat bem como a estrutura da vegetação são fatores determinantes para a estrutura e 
composição da comunidade de morcegos (Ober and Hayes, 2008). Determinadas espécies de morcegos, 
conhecidos como forrageadores de espaço aberto, possuem o chamado com curta variação de frequências, 
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o que torna este pulso mais linear/horizontal favorecendo assim a sua propagação em espaços abertos, 
geralmente com o estrato arbóreo baixo (Schnitzler and Kalko, 2001). O outro grupo de morcegos 
forrageadores, os de borda ou floresta, possuem um pulso acústico com grande variação de frequências, 
fazendo com que o chamado tenha um formato vertical, desta forma viajando menos no espaço por conta 
do atrito (Denzinger and Schnitzler, 2013).  Apesar da menor dispersão, a qualidade da informação que esse 
pulso retorna para o morcego é maior (Schnitzler and Kalko, 2001), desta forma, esses animais conseguem 
detectar obstáculos de forma mais eficiente, se esquivando com maior facilidade da mata (Denzinger and 
Schnitzler 2013). Este é um exemplo de como características das espécies ou guildas podem influenciar na 
sua distribuição em ambientes estruturalmente distintos. 

Outro fator que influencia na distribuição espacial de espécies de morcegos é a altitude (Erickson & Adams, 
2003). Na maioria dos casos, a altitude atua como um filtro para diversas espécies de morcegos, fazendo com 
que a atividade e ocorrência de espécies reduza à medida que se aumente a altitude (Presley and Willig 
2010). Devido aos diferentes requerimentos por condições de cada espécie é possível que mudanças tanto 
no tipo ou estrutura do habitat, quanto na altitude, possam influenciar a composição e estrutura da 
comunidade destes morcegos em diferentes paisagens (Linden et al., 2014; Weier et al., 2017). Entender 
como as condições ambientais influenciam a estrutura e composição da comunidade de morcegos 
insetívoros é um ponto crucial para que seja possível compreender melhor os padrões de seleção de habitat 
do grupo (Larsen et al., 2013) e assim traçar estratégias eficazes para a manutenção da diversidade e serviços 
prestados pelos morcegos insetívoros  (Jose, 2009; Kunz et al., 2011). 

O conhecimento da quiropterofauna de Minas Gerais é ainda bastante restrito, dado o pequeno número de 
estudos científicos e técnicos realizados no Estado até o momento (Dias-Silva et al., 2018; Gomes et al., 2015; 
Talamoni et al., 2013; Tavares et al., 2010). Entretanto, sabe-se que a fauna de morcegos conta com pelo 
menos 77 espécies, compondo cerca de 45% da riqueza do Brasil (Nogueira et al., 2014). O Quadrilátero 
Ferrífero, região onde está inserida a Mina Casa de Pedra, não constitui exceção à regra quanto à lacuna de 
conhecimento sobre os quirópteros em Minas Gerais, sendo necessário o intenso estudo do grupo (Gomes 
et al., 2015). 

3.4.2 -  Metodologia 

O presente estudo tem como objetivo compor um estudo de impacto ambiental corretivo, desta forma não 
houveram amostragens em campo, tendo sido utilizados estudos ambientais já realizados na área da CSN 
Mineração - Unidade Congonhas (Mina Casa de Pedra), incluindo EIAs (Sete, 2003a; b; 2013; 2015; 2017; 
Spelayon, 2010a; b; Biocev, 2018; 2019), um PCA (Sete, 2006) e relatórios decorrentes do programa de 
monitoramento da fauna (Sete, 2007; GOS Florestal; 2009; 2010; Biocev, 2012; 2016; 2017a; b; YpêBio, 2014; 
2015). Para o presente estudo, foram considerados apenas os táxons identificados até o nível de espécie, 
não se incluindo aqueles identificados até gênero (designados como “sp.”) ou de identificação a confirmar 
(marcados com “cf.”). Em função da ADA estar localizada nas regiões altas, este estudo irá focar nas espécies 
de mamíferos voadores que ocupam tais ambientes, que foram registradas em altitudes superiores a 1300 
metros, registradas principalmente em BIOCEV, 2019 e por fim os animais que a altitude não funciona como 
um filtro ecológico.  

3.4.2.1 -  Análise dos Dados 

Para obtenção da lista de animais ameaçados de extinção, foi consultado a nível estadual, a Deliberação 
Normativa do COPAM (Conselho Estadual de Política Ambiental) nº 147, de 30 de abril de 2010 (COPAM, 
2010). Em nível nacional, utilizou-se a lista apresentada pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2014). A 
análise da ameaça a nível global foi baseada na lista da International Union for Conservation of Nature (IUCN, 



 
 

 

           Página 147 de 160 

 

 
CSN Mineração – Unidade Congonhas 
Estudo de Impacto Ambiental – Obra Emergencial – Cava Corpo Norte 
BPI_CSN_ALTBAN_EIA_LC 
 

2019). A distribuição de morcegos brasileiros, bem como seus endemismos e níveis de utilização florestal 
foram baseadas nas seguintes referências bibliográficas : (Arias-Aguilar et al., 2018; Gardner, 2008; Lim & 
Engstrom, 2001; López-Baucells et al., 2016; Reis et al., 2007).  

3.4.3 -  Resultados 

A compilação dos dados bibliográficos acessados revelou uma alta diversidade de morcegos para a área de 
estudo, sendo registrados 19 espécies. Destas, 11 espécies são de morcegos insetívoros pertencentes às 
famílias Emballonuridae, Molossidae e Vespertilionidae e, ainda, 8 espécies pertencentes à família 
Phyllostomidae (Quadro 19). Ressalta-se que dentre o material analisado em apenas quatro estudos foram 
aplicadas metodologias de amostragem para morcegos, e em apenas um estudo foi realizado o 
monitoramento acústico, o que possibilitou uma amostragem mais eficiente dos morcegos insetívoros. 

Quadro 19:  Lista regional das espécies de mamíferos silvestres voadores registradas através de dados secundários, 
com suas respectivas bibliografias, endemismos e status de ameaça de acordo com as listas vermelhas do COPAM 

(2010), ICMBIO (2018) e IUCN (2019). 

Espécie Nome Popular Fonte 

M
e

to
d

o
lo

gi
a 

Grau de Ameaça 

ES
T 

B
R

A
 

IU
C

N
 

Ordem Chiroptera 

Emballonuridae 

Peropteryx macrotis Morcego 18 MAC NA NA NA 

Peropteryx trinitatis Morcego 18 MAC NA NA NA 

Família Phyllostomidae 

Anoura caudifer Morcego Beija-Flor 9,11,13,18 REDE NA NA NA 

Anoura geoffroyi Morcego Beija-Flor 13 REDE NA NA NA 

Artibeus lituratus 
Morcego da 
Castanheira 

11,13,18 REDE NA NA NA 

Carollia perspicillata 
Morcego da 
Pimenteira 

11,13,18 REDE NA NA NA 

Desmodus rotundus Morcego vampiro 13 REDE NA NA NA 

Glossophaga soricina Morcego beija-flor 11 REDE NA NA NA 

Platyrrhinus lineatus Morcego 11,13 REDE NA NA NA 

Sturnira lilium Morcego 9,18 REDE NA NA NA 

Família Molossidae 

Eumops perotis* Morcego 18 MAC NA NA NA 

Molossus currentium* Morcego 18 MAC NA NA NA 

Molossus molossus* Morcego 11,18 REDE/ MAC NA NA NA 

Promops centralis* Morcego 18 MAC NA NA NA 

Família Vespertilionidae 
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Espécie Nome Popular Fonte 
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Eptesicus brasiliensis* Morcego 18 MAC NA NA NA 

Eptesicus chiriquinus* Morcego 18 MAC NA NA NA 

Eptesicus furinalis Morcego 18 MAC NA NA NA 

Myotis nigricans Morcego 11,18 REDE/ MAC NA NA NA 

Myotis ruber Morcego 18 MAC NA NA NA 

Legenda: : * Espécies com registro a mais de 1300 metros de altitude para a área de estudo .Espécie não ameaçada (NA), Biocev 
2012 (9), YpeBio 2014 (11) YpeBio 2015 (13), Biocev 2019 (18). REDE = amostragem por redes de neblina; MAC = 
amostragem por monitoramento acústico.  

O maior registro de espécies da família Phyllostomidae (Figura 83) era esperado, uma vez que se trata da 
família de morcegos mais diversa nas regiões neotropicais (Gardner, 2008), aliado ainda ao fato de que em 
quase todos os estudos analisados o método de amostragem foi através de redes de neblina, método 
conhecidamente mais eficaz para amostragem de filostomídeos (MacSwiney G et al., 2008). Dentre os 
morcegos insetívoros, a maior riqueza encontrada foi da família Vespertilionidae , esta diferença é devida ao 
fato dos chamados ultrassônicos de morcegos desta família serem melhor identificados, diminuindo 
incertezas e contribuindo diretamente para o acréscimo de espécies desta família (Arias-Aguilar et al., 2018). 
A família Molossidae é composta por animais forrageadores de espaço aberto, sendo estes menos sensíveis 
a alterações no habitat e presentes em todos os biomas brasileiros (Reis et al., 2007). Já a família 
Emballonuridae, representada por duas espécies, é naturalmente menos diversa que as famílias abordadas 
anteriormente, são animais forrageadores de espaço aberto mas que em busca de alimento podem adentrar 
em ambientes florestais (Dias-Silva et al., 2018).  

 
Figura 83: Representatividade percentual da riqueza de espécies de mamíferos voadores registradas através de 

dados secundários, de acordo com a Família a que pertencem, na área de estudo. 

A forma com que a altitude influenciou as diferentes espécies neste estudo reforça a ideia de que a 
singularidade nos requerimentos de cada espécie em relação à sua ocorrência e atividade pode culminar 
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para mudanças significativas na estrutura e composição da assembleia de morcegos. Foi possível perceber 
que a ocorrência de morcegos insetívoros, principalmente da família Molossidae (forrageadores de espaço), 
foi influenciada pela altitude, sendo que todas as espécies desta família foram amostradas em ambientes 
com altitude acima de 1300 metros. Por outro lado, notou-se que representantes das Famílias 
Phyllostomidae e Vespertilionidae (ambas forrageadores de ambientes florestais), não tiveram grande 
representatividade em ambientes de elevadas altitudes (Figura 84). O aumento da altitude pode ser um fator 
limitante para diversas espécies de morcegos, sendo comum encontrar relações negativas entre a atividade 
ou captura de morcegos em função da altitude (Linden et al., 2014; Weier et al., 2017).  

 
Figura 84: Porcentagem de espécies de mamíferos voadores registradas em ambientes com altitudes superiores e 

inferiores a 1300 metros. 

Todas as espécies registradas neste estudo se tratam de animais com ampla distribuição e, em sua maioria, 
resistentes a alterações no habitat. Dentre a bibliografia analisada, três espécies foram registradas em três 
ou mais estudos, são elas:  as espécies Anoura caudifer (4 estudos), Carollia perspicillata (3) e Artibeus 
lituratus (3).  

O morcego A. caudifer possui um habito alimentar nectarívoro e frequentemente é encontrada abrigando 
cavidades, em áreas calcarias e ferruginosas (Gomes et al., 2015; Talamoni et al., 2013). Assim como as 
demais espécies identificadas nos estudos, possui ampla distribuição no território brasileiros (Reis et al., 
2007).   

Carollia perspicillata é um morcego de médio porte que se alimenta principalmente de vegetais da família 
Piperaceae. Segundo Ramos Pereira et al., 2010, esta espécie pode ter seu período reprodutivo iniciado por 
influência de flavonoides de plantas consumidas pelos mesmos, no caso, representantes da família 
Piperaceae. No Brasil só não existem registros conhecidos para a espécie nos estados de RN, SE e TO, mas 
acredita-se que seja por falta de amostragem (Reis et al., 2007).  

Artibeus lituratus é provavelmente a espécies de morcego mais abundante em centros urbanos no Brasil. 
Trata-se de um morcego extremamente robusto e bem adaptado a ambientes alterados pelo homem e 
possui forte ligação com vegetais do gênero Cecropia (Bruno et al., 2011; Gazarini & Pedro, 2013; Herrera M. 
et al., 2001) 
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3.4.3.1 -  Qualidade Ambiental e Síntese do Diagnóstico 

A partir da compilação dos estudos ambientais já realizados na área da CSN Mineração - Unidade Congonhas 
(Mina Casa de Pedra), no período de 2003 a 2019, foi possível caracterizar de forma eficiente a fauna de 
morcegos da área de estudo do Projeto da Obra Emergencial da Cava do Corpo Norte, totalizando 19 espécies 
registradas na área de estudo. Com isso, ressalta-se a importância da utilização de metodologias 
complementares para acessar de forma eficaz a fauna de morcegos (Heer et al., 2015). Não foram registradas 
espécies que constem nas listas de animais ameaçados, endêmicos ou raros. Este fato pode estar relacionado 
com a grande mobilidade que os morcegos possuem, permeando de forma eficiente a paisagem e 
consequentemente demonstrando uma distribuição espacial homogênea (Coops e Catling, 2002). Foi 
possível notar que morcegos da família Molossidae são capazes de forragear em altitudes acima de 1300 
metros, este fato já tinha sido documentado por Dias-Silva et al 2018, sendo justificado pela capacidade 
fisiológica e ecomorfológica destes animais.   

De forma geral, a fauna de morcegos da área de estudo se mostrou diversa com representantes de várias 
guildas tróficas, como: nectarívoros, insetívoros, frugívoros e hematófagos. Apesar de nenhuma espécie estar 
presente em listas de animais ameaçados, ressalta-se que os animais amostrados participam de importantes 
processos ecológicos como polinização, dispersão de frutos e controle de insetos (Kunz et al., 2011). 

3.5 -  ENTOMOFAUNA – VETORES 

3.5.1 -  Introdução 

Os insetos vetores da ordem Diptera (moscas e mosquitos) desempenham um papel de grande importância 
em ecossistemas naturais ou alterados pelo homem, exibindo uma grande diversidade na utilização de 
hábitats e nichos. Além de sua importância epidemiológica, são também importantes polinizadores, 
decompositores, predadores, parasitos, podendo constituir-se como presas essenciais de outros animais. 

Em função de seu relevante papel como disseminadores de enfermidades, toda informação sobre os grupos de 
Diptera que atuam como vetores é de grande interesse para o homem, já que suas populações podem ser 
diretamente afetadas pelas alterações no hábitat natural (Forattini, 2002; Neves et al., 2011). Sob este ponto de 
vista, é possível inferir, por exemplo, que populações de dípteros vetores antes restritas ao meio silvestre, em 
decorrência de intervenções antrópicas no meio ambiente, podem ampliar seu contato com o homem e/ou 
animais domésticos, aumentando a probabilidade de circulação de patógenos no meio ambiente antrópico 
(Forattini, 2002; Sanchez-Ribas et al., 2012; Melandri et al., 2015; Santos & Borges, 2015). 

Dentre as atividades antrópicas que podem ter alguma influência sobre as populações de dípteros vetores, 
merecem destaque a eliminação e modificação de hábitats, contribuindo para a adaptação de determinadas 
espécies aos ambientes modificados e, consequentemente, ao processo de domicialização das mesmas 
(Forattini, 1998; Silvério, 2008; Guedes, 2012; Barros & Honório, 2015; Burkett-Cadena & Vittor, 2018). Este 
fato tem contribuído para a reemergência e modificação do padrão epidemiológico de diversas 
enfermidades, como é o caso da leishmaniose visceral que adquiriu, ao longo dos últimos anos, um caráter 
essencialmente urbano, e da leishmaniose tegumentar que tem sido cada vez mais registrada em áreas 
periurbanas (Rangel & Lainson, 2003; Leonardo & Rebêlo, 2004). 

Considerando que as alterações antrópicas no ambiente podem aumentar a incidência de doenças 
transmitidas por vetores em áreas anteriormente “silenciosas” para as mesmas (Vasconcelos et al., 2001; 
Liang et al., 2015; Vasconcelos & Calisher, 2016; Mayer et al., 2017; Burkett-Cadena & Vittor, 2018), é 
importante pesquisar, nos casos em que estas alterações sejam inevitáveis, estratégias de ocupação de modo 
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a minimizar o impacto nas populações de vetores. Para que esta estratégia seja construída é fundamental o 
conhecimento das populações de insetos vetores afetadas por estas alterações. Dentre os grupos de 
mosquitos vetores, dois são bastante importantes na transmissão de doenças ao homem, principalmente em 
regiões tropicais: os culicídeos e os flebotomíneos. 

A família Culicidae é composta por três subfamílias: Culicinae, Toxorhynchitinae e Anophelinae (Consoli & 
Lourenço-de-Oliveira, 1994). Os culicídeos, popularmente conhecidos como mosquitos, pernilongos ou 
muriçocas, são de grande importância em saúde pública, tendo em vista que reúnem espécies vetoras e 
causam grande incômodo às populações humanas em decorrência do hábito hematofágico. Atualmente, são 
conhecidas para o Brasil aproximadamente 516 espécies de Culicidae, das quais em torno de 34 estão de 
certa forma envolvidas na transmissão de patógenos (Forattini, 2002; Guedes, 2012). 

A subfamília Culicinae é a mais rica da Família, com 35 gêneros em 11 tribos, sendo que as tribos mais 
importantes são a Aedini e Culicini, que abrigam os dois gêneros de maior importância médica: Culex e Aedes. 
No total, a família conta com aproximadamente 3.000 espécies (Consoli & Lourenço-de-Oliveira, 1994), 
sendo que 444 ocorrem no Brasil. Várias destas espécies são transmissoras de arboviroses causadoras de 
doenças tropicais, sendo que para o Brasil são assinaladas, até o momento, para este grupo 
aproximadamente 19 espécies envolvidas na transmissão de enfermidades. 

A subfamília Anophelinae está representada por espécies incriminadas como transmissoras de plasmódios 
causadores da malária humana (Neves et al., 2011). No Brasil são assinaladas em torno de 72 espécies desta 
subfamília, das quais 15 podem ter envolvimento na transmissão de malária (Forattini, 2002; Guedes, 2012). 
Por fim, a subfamília Toxorhynchitinae é formada por um só gênero, o Toxorhynchites. Devido ao fato de que 
suas fêmeas não realizam o repasto sanguíneo para maturação dos ovos, nenhuma espécie desta subfamília 
está envolvida na transmissão de enfermidades. Este gênero conta com cerca de 76 espécies, a maioria nas 
regiões tropicais, sendo que no Brasil a subfamília é representada por 13 espécies. Procriam-se em ocos de 
árvores, internódios de bambus e taquaras, em axilas de bromélias e em recipientes artificiais, que acumulam 
água da chuva, como latas, garrafas e pneus. 

A família Psychodidae (subfamília Phlebotominae), abriga mosquitos flebotomíneos popularmente 
conhecidos como mosquito-palha e está representada, no Brasil, por dois gêneros: Brumptomyia e Lutzomyia 
(Rangel & Lainson, 2003). As fêmeas são hematófagas e apresentam importância médico-veterinária por 
incluírem espécies transmissoras de agentes causadores das leishmanioses visceral e tegumentar (Neves et 
al., 2011). Espécies deste grupo são os vetores de duas formas de leishmaniose que ocorrem no país: a 
leishmaniose visceral (LV) e a leishmaniose tegumentar americana (LTA). 

São conhecidas, até o momento, 229 espécies de flebotomíneos no Brasil, sendo que 93 destas já foram 
registradas para o estado de Minas Gerais (Andrade & Dantas-Torres, 2010), estando aí incluídas desde 
espécies pouco conhecidas até aquelas que são reconhecidamente envolvidas na transmissão das 
leishmanioses visceral e tegumentar. 

3.5.2 -  Metodologia 

3.5.2.1 -  Levantamento de Espécies 

O presente diagnóstico faz parte de um Projeto da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte - Casa de Pedra e, 
por este motivo, foi feito apenas através do levantamento secundário de dados, tomando-se por base 19 
estudos ambientais já realizados na abrangência das Áreas Diretamente Afetada, de Influência Direta e de 
Influência Indireta. Além destes, foi feita uma revisão em periódicos científicos através de uma pesquisa em 
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bases de dados online para o levantamento de publicações científicas de estudos realizados nas áreas de 
interesse. 

Os estudos ambientais consultados para a confecção do presente diagnóstico consistiram de nove EIA’s (SETE 
2003a, b; SPELAYON, 2010a, b; SETE, 2013; SETE, 2015; SETE 2017; BIOCEV 2018; BIOCEV 2019), um 
PCA(SETE, 2006) e Relatórios do Programa de Monitoramento de Fauna (SETE, 2007; GOS FLORESTAL, 2009; 
GOS FLORESTAL, 2010; BIOCEV 2012; YPÊBIO 2014; YPÊBIO, 2015; BIOCEV, 2016; BIOCEV 2017a, b). 
Primeiramente foi verificada a realização de coletas de insetos vetores em cada um dos estudos citados e, 
nos casos positivos, foi feita para cada estudo uma lista de todas as espécies registradas em cada um. 
Considerando-se que o objeto do presente diagnóstico são dípteros transmissores de enfermidades e que, 
normalmente, a relação patógeno-vetor é bastante específica, foram descartados todos os registros cujas 
identificações foram apenas até o nível de espécie ou espécies, sendo considerados para confecção da “lista” 
apenas os exemplares cuja identificação taxonômica chegou ao nível de espécie. 

A revisão de artigos científicos foi feita em periódicos indexados nos seguintes sites de busca online: PubMed 
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed>; Scielo: <https://www.scielo.org/>; Wiley Online Library: 
<https://onlinelibrary.wiley.com/> e Mendeley: <https://www.mendeley.com>. Em todos estes sites, foram 
utilizados os termos de busca “Culicidae + Minas Gerais” bem como “Phlebotominae + Minas Gerais”, sendo 
selecionados todos os estudos de levantamento de fauna que tenham ocorrido nos municípios de Congonhas 
ou Belo Vale, ou em locais cujas coordenadas geográficas estivessem inseridas em alguma das áreas de 
influência do empreendimento. Além disso, foi feita uma consulta à base de dados Species Link: 
<http://www.splink.org.br/> a qual concentra registros de espécies depositadas em coleções entomológicas 
diversas, e que permite a pesquisa considerando-se o local de coleta de cada exemplar. Neste caso, foram 
realizadas buscas utilizando os termos “Psychodidae + Minas Gerais + Congonhas”, “Psychodidae + Minas 
Gerais + Belo Vale”, “Culicidae + Minas Gerais + Congonhas” e “Culicidae + Minas Gerais + Belo Vale”. 

3.5.2.2 -  Levantamento de Enfermidades Transmitidas por Dípteros Vetores 

Foi também realizado um levantamento do número de casos de “enfermidades de notificação compulsória” 
potencialmente transmitidas pelos grupos de dípteros vetores, objeto do presente diagnóstico, e registradas 
no município de Congonhas e Belo Vale, com base em informações disponibilizadas online pelo Ministério da 
Saúde, através do portal de informações epidemiológicas do DATASUS 
<http://www.datasus.gov.br/DATASUS/index.php/index.php?area=0203&id=29878153>. 

Por se tratarem de dados secundários, os mesmos foram analisados apenas de forma qualitativa, já que 
nestas condições, não é possível a realização de análises estatísticas confiáveis. Desta forma, as espécies 
registradas nos trabalhos selecionados foram utilizadas para compor uma “Lista de Espécies de Potencial 
Ocorrência na Região de Estudo”, tendo sido confeccionada uma tabela com dados constantes na literatura 
relativos à sua biologia, distribuição, antropofilia e capacidade vetorial. 

3.5.3 -  Resultados 

Dentre as fontes de dados secundários utilizadas para elaboração do presente diagnóstico, apenas cinco 
apresentaram resultados relativos aos grupos de Diptera vetores de enfermidades (A riqueza registrada para 
a subfamília Phlebotominae também foi inferior à observada por outros autores em estudos realizados em 
fitofisionomias semelhantes às presentes na área de influência do presente levantamento, onde os valores 
de riqueza variam entre 9 a 19 espécies (Saraiva et al., 2011; Souza et al., 2010; Souza et al., 2009; Loiola et 
al., 2007; Souza et al., 2004). Novamente, este resultado pode ser uma consequência do nível de 
antropização nas áreas de influência, muito embora possa também refletir a baixa quantidade de trabalhos 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.scielo.org/
https://onlinelibrary.wiley.com/
https://www.mendeley.com/
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com Phlebotominae na região de estudo, já que o presente levantamento é baseado exclusivamente em 
dados secundários. Não foram observados gêneros mais comuns de Phlebotominae, sendo cada um 
representado por apenas uma espécie. No entanto, os resultados sugerem que as espécies Nyssomyia 
whitmani e Pintomyia fischeri são comuns na região estudada, tendo sido registradas em três das quatro 
fontes consultadas para este grupo (Quadro 21). De fato, estas espécies são frequentemente registradas em 
trabalhos realizados em Minas Gerais (Mayrink, 1979; Andrade-Filho et al., 2008; Souza et al., 2010; Barata 
et al., 2012; Warlley et al., 2013) o que corrobora a afirmação de que são comuns tanto na área de estudo 
como no estado como um todo. 

Quadro 20). A revisão por artigos científicos com os grupos de dípteros vetores objetos do presente estudo, 
não revelou nenhum estudo realizado especificamente nos municípios inseridos nas áreas influência do 
empreendimento. No entanto, foi encontrado um trabalho de revisão feito por Maciel (1962), o qual 
apresenta uma listagem de espécies de Culicidae registradas em municípios mineiros, originárias de estudos 
realizados no estado até então, no qual foram encontradas quatro espécies de Culicidae ocorrendo no 
município de Belo Vale. Por outro lado, a pesquisa realizada na base de dados Species Link, retornou um total 
de cinco espécies de Phlebotominae já coletadas no município de Belo Vale. Por fim, dos dezenove estudos 
ambientais realizados anteriormente na área da CSN Mineração, em apenas três foram realizadas coletas de 
dípteros vetores (SETE, 2013; BIOCEV, 2018; BIOCEV, 2019), os quais retornaram um total de treze espécies 
de Culicidae e quatro espécies de Phlebotominae. Assim, com base neste estudo de levantamento de dados 
secundários, foi compilada uma lista com um total de dezesseis espécies de Culicidae e sete espécies de 
Phlebotominae, conforme apresentado na Tabela 2. 

Para a família Culicidae, este resultado foi inferior ao observado por outros autores em estudos realizados 
em fitofisionomias semelhantes às presentes nas áreas afetadas, nos quais a riqueza de espécies pode variar 
de 19 até 61 espécies (Alencar et al., 2011; Alencar et al., 2015b; Guimarães et al., 2000; Souza et al., 2009; 
Silva et al., 2014; Silva et al., 2017). Segundo alguns autores, este resultado pode indicar um maior grau de 
antropização nos fragmentos presentes na região de estudo (Dorvillé, 1996; Loaiza et al., 2017). Esta 
suposição é de certa forma corroborada pelos dados apresentados na Tabela 2 onde é possível se observar 
que, do total de 16 espécies de Culicidae, nove apresentaram grau de sinantropia médio ou alto. Por outro 
lado, este resultado pode também ser um reflexo da baixa quantidade de estudos já realizados na região, já 
que o presente levantamento é baseado exclusivamente no levantamento de dados secundários. Os gêneros 
Culex e Anopheles foram os melhores representados, com cinco espécies cada, seguidos pelo gênero Aedes, 
representado por quatro espécies. Sabe-se que espécies de Culex e Anopheles utilizam predominantemente 
criadouros permanentes, de grande porte e a nível do solo (Forattini, 2002; Consoli & Lourenço-de-Oliveira, 
1994) (Tabela 2), como lagoas e barragens, o que pode indicar que estes sejam importantes locais de 
reprodução para os representantes da família Culicidae que ocorrem na região de estudo. Por outro lado, as 
espécies Aedes fluviatilis, A. scapularis, Culex (Melanoconion) ribeirensis, C. habilitator, C. levicastilloi, 
Anopheles argyritarsis, A. benarrochi, A. lutzi e Chagasia fajardi foram registradas em pelo menos dois 
estudos distintos, o que pode indicar que estas sejam espécies mais comuns na região de estudo. Esta 
observação corrobora a afirmação anterior de que acúmulos de água de grande porte a nível de solo podem 
ser importantes para a fauna de Culicidae presente na região, já que todas estas utilizam este tipo de 
ambiente para reprodução, ainda que para as duas espécies de Aedes citadas estes criadouros possam ser 
de caráter transitório/semipermanente (Forattini, 2002). 

A riqueza registrada para a subfamília Phlebotominae também foi inferior à observada por outros autores 
em estudos realizados em fitofisionomias semelhantes às presentes na área de influência do presente 
levantamento, onde os valores de riqueza variam entre 9 a 19 espécies (Saraiva et al., 2011; Souza et al., 
2010; Souza et al., 2009; Loiola et al., 2007; Souza et al., 2004). Novamente, este resultado pode ser uma 
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consequência do nível de antropização nas áreas de influência, muito embora possa também refletir a baixa 
quantidade de trabalhos com Phlebotominae na região de estudo, já que o presente levantamento é baseado 
exclusivamente em dados secundários. Não foram observados gêneros mais comuns de Phlebotominae, 
sendo cada um representado por apenas uma espécie. No entanto, os resultados sugerem que as espécies 
Nyssomyia whitmani e Pintomyia fischeri são comuns na região estudada, tendo sido registradas em três das 
quatro fontes consultadas para este grupo (Quadro 21). De fato, estas espécies são frequentemente 
registradas em trabalhos realizados em Minas Gerais (Mayrink, 1979; Andrade-Filho et al., 2008; Souza et al., 
2010; Barata et al., 2012; Warlley et al., 2013) o que corrobora a afirmação de que são comuns tanto na área 
de estudo como no estado como um todo. 

Quadro 20: Fontes de dados secundários utilizadas para confecção da lista de espécies de potencial ocorrência na 
área de estudo. 

Autor ID Trabalho Táxon 

Maciel, 1962 1 
Lista de Culicíneos do Estado de Minas 

Gerais, Brasil 
Culicidae 

Sete, 2013 2 
EIA - Planta de Pelotização I - Mineração 

Casa de Pedra - CSN Mineração S.A. 
Culicidae + Phlebotominae 

Biocev, 2018 3 
Estudo de Impacto Ambiental - Projeto 

Planta de Itabirito 10 Mtpa, Mina Casa de 
Pedra - CSN Mineração S.A. 

Culicidae + Phlebotominae 

Biocev, 2019 4 
Estudo de Impacto Ambiental - 

Projeto de expansão da Lavra do Mascate 
e Corpo Principal - CSN Mineração S.A. 

Culicidae + Phlebotominae 

Species Link, 2019 5 Site <http://www.splink.org.br/> Culicidae + Phlebotominae 
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Quadro 21: Lista de espécies de dípteros vetores de enfermidades de potencial ocorrência na área de estudo. 

Família Subfamília Espécie Nome Popular 
Fonte de 
Registro 

Hábitat 
Preferencial 

Hospedeiro
s 

Preferenciai
s 

Criadouro 
Preferenci

al 

Sinantropi
a 

Capacidad
e Vetorial 

Distribuiçã
o 

Enfermidades 
Transmitidas 

Culicidae Culicinae Aedes aegypti Mosquito 2 URB Mam Art/Nat +++ +++ BR 
DNG,ZK,CHK,FA, 

Arb 

Culicidae Culicinae Aedes albopictus Mosquito 2 PER/SLV Mam Art/Nat +++ +++ BR CHK, FA, Arb 

Culicidae Culicinae Aedes fluviatilis Mosquito 3, 4 SLV/ANT Ecl Nat ++ + BR Arb 

Culicidae Culicinae Aedes scapularis Mosquito 3, 4 
PER/SLV/AN

T 
Mam Perm +++ +++ BR Arb 

Culicidae Culicinae 
Culex (Melanoconion) 

ribeirensis 
Mosquito 3, 4 SLV Ecl Perm + + BR ND 

Culicidae Culicinae Culex coronator Mosquito 2 SLV/ANT Ecl Perm ++ + BR Arb 

Culicidae Culicinae Culex habilitator Mosquito 3, 4 SLV/ANT Ecl Perm ++ + BR Arb 

Culicidae Culicinae Culex levicastilloi Mosquito 3, 4 SLV/ANT Ecl Perm ++ + BR Arb 

Culicidae Culicinae Culex quinquefasciatus Mosquito 2 URB Ecl Art/Nat +++ +++ BR Fil, Arb 

Culicidae Culicinae Sabethes cyaneus Mosquito 1 SLV Ecl Nat + + BR Arb, FA 

Culicidae Anophelinae Anopheles argyritarsis 
Mosquito 

Prego 
1, 4 PER/SLV Mam Art/Nat ++ ++ BR MAL 

Culicidae Anophelinae Anopheles benarrochi 
Mosquito 

Prego 
3, 4 SLV Mam Perm + + BR ND 

Culicidae Anophelinae Anopheles lutzii 
Mosquito 

Prego 
3, 4 SLV Mam Perm + + BR N/A 

Culicidae Anophelinae Anopheles parvus 
Mosquito 

Prego 
1 SLV Mam Perm + + BR N/A 

Culicidae Anophelinae Anopheles strodei 
Mosquito 

Prego 
1 SLV Mam Perm + ++ BR MAL 

Culicidae Anophelinae Chagasia fajardi 
Mosquito 

Prego 
3, 4 SLV Mam Perm + + BR ND 

Psychodida
e 

Phlebotomina
e 

Lutzomyia amarali 
Mosquito 

Palha 
5 SLV Mam So + + SE, S N/A 

Psychodida
e 

Phlebotomina
e 

Migonemyia migonei 
Mosquito 

Palha 
5 PER/SLV Ecl So ++ +++ BR LTA 

Psychodida
e 

Phlebotomina
e 

Nyssomyia whitmani 
Mosquito 

Palha 
3, 4, 5 PER/SLV Ecl So +++ +++ BR LTA 
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Família Subfamília Espécie Nome Popular 
Fonte de 
Registro 

Hábitat 
Preferencial 

Hospedeiro
s 

Preferenciai
s 

Criadouro 
Preferenci

al 

Sinantropi
a 

Capacidad
e Vetorial 

Distribuiçã
o 

Enfermidades 
Transmitidas 

Psychodida
e 

Phlebotomina
e 

Pintomyia fischeri 
Mosquito 

Palha 
3, 4, 5 SLV/ANT Mam So ++ +++ 

NE, CO, SE, 
S 

LTA 

Psychodida
e 

Phlebotomina
e 

Psathyromyia pascalei 
Mosquito 

Palha 
3,4 SLV Mam So + + NE, SE N/A 

Psychodida
e 

Phlebotomina
e 

Psychodopygus lloydi 
Mosquito 

Palha 
5 SLV/ANT Mam So +++ + SE,CO N/A 

Psychodida
e 

Phlebotomina
e 

Trichopygomyia longispina 
Mosquito 

Palha 
3, 4 SLV/ANT Mam So ++ + N, NE, SE N/A 

Legenda: Fonte de registro: 1 = Maciel, 1962; 2 = Sete, 2013; 3 = Biocev, 2018; 4 = Biocev, 2019; 5 = Species Link, 2019. Habitat Preferencial: SLV = Ambientes silvestres, áreas de 

mata; ANT = Ambientes com influência antrópica; PER = Ambientes periurbanos; URB = ambientes urbanos. Hospedeiro Preferencial: Mam = Mamíferos; Ecl = Ecléticos na seleção de 

hospedeiros. Criadouros Preferenciais: Perm = Criadouros permanentes de grande porte; Nat = Criadouros temporários de pequeno porte naturais; Art = Criadouros de pequeno 

porte temporários artificiais; So = Solo no interior de fragmentos florestais. Sinantropia: + = Baixa afinidade pelo ambiente antrópico; ++ = Média afinidade pelo ambiente antrópico; 

+++ = Afinidade elevada pelo ambiente antrópico, espécies cosmopolitas ou com tendência para tal. Capacidade vetorial: + = Baixa ou nenhuma capacidade conhecida de transmissão 

de patógenos; ++ = Média capacidade de transmissão de patógenos (vetores secundários ou que já foram encontrados naturalmente infectados); +++ = Elevada capacidade de 

transmissão de patógenos. Distribuição: N = Região Norte; NE = Região Nordeste; CO = Região Centro-Oeste; SE = Região Sudeste; S = Região Sul; BR = Ampla distribuição; N/A = Não 

se aplica (sem informação). Enfermidades transmitidas: Arb = Arboviroses silvestres; FA = Febre Amarela; DNG = Dengue; ZK = Zika; CHK = Chikungunya; MAL = Malária; N/A = Não se 

aplica (sem informação); ND = Não Determinado/Conhecido. 
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3.5.3.1 -  Distribuição e Espécies Ameaçadas 

Devido ao fato de serem estudadas quase que exclusivamente sob a ótica de seu papel como transmissoras 
de enfermidades, atualmente não existe para as espécies de Culicidae e Phlebotominae uma classificação 
quanto ao seu status de conservação. 

Sabe-se que as espécies de Culicidae encontradas são bastante comuns, sendo encontradas em todo o 
território nacional (Forattini, 2002; Consoli & Lourenço-de-Oliveira, 1994) (Quadro 21). Dentre as espécies 
de Phlebotominae registradas, vemos que Migonemyia migonei, Nyssomyia whitmani e Pintomyia fischeri 
são as que apresentam distribuição mais ampla, ocorrendo praticamente em todas as regiões do país 
(exceção para a última, a qual ainda não foi formalmente registrada para a região Norte), enquanto que as 
demais apresentam distribuição mais restrita a uma ou duas regiões do país (Quadro 21). Estas informações 
são, no entanto, insuficientes para se fazer qualquer afirmação a respeito do grau de endemismo de tais 
espécies. 

3.5.3.2 -  Espécies de Interesse Epidemiológico 

Ainda que todas as espécies de Culicidae apresentem algum potencial como transmissoras de enfermidades, 
a competência para transmissão de patógenos varia de acordo com diversas características relacionadas ao 
vetor como, por exemplo, características biológicas e comportamentais. Dentre as espécies de maior 
interesse epidemiológico registradas no presente levantamento, destacam-se, para a família Culicidae, o 
Aedes aegypti, Aedes albopictus, Aedes scapularis, Culex quinquefasciatus e Anopheles argyritarsis por sua 
elevada capacidade de transmissão de patógenos associada à sua elevada antropofilia/sinantropia. 

Das espécies de Aedes consideradas como importantes do ponto de vista epidemiológico, destacam-se 
atualmente o Aedes aegypti e Aedes albopictus. Ambas espécies apresentam marcante antropofilia, 
ocorrendo tipicamente nos ambientes rurais e urbanos habitados pelo homem, além de estarem 
comprovadamente envolvidas na transmissão de uma série de arbovírus de grande impacto em saúde 
pública. O Aedes aegypti é o principal responsável pela veiculação dos vírus da dengue, zika e chikungunya 
em ambiente urbano, estando a espécie comprovadamente associada à ocorrência das recentes epidemias 
destas enfermidades no Brasil (Maoz, 2017; Mayer et al., 2017; Lima-Câmara, 2016; Donalisio & Freitas, 2015; 
Liang et al., 2015; Vega-Rúa et al., 2014; Powell & Tabachnick, 2013; Weaver, 2013; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
2009b; Almeida et al., 2007; Figueiredo, 2007; Nogueira et al., 2007). Esta espécie encontra-se amplamente 
distribuída pelo território nacional, já tendo sido registrada em todos os estados brasileiros, ocorrendo em 
densidades críticas em um grande número de municípios. Dados do último LIRAa (Levantamento de Índice 
Rápido do Aedes aegypti) realizado em 2018 dão conta que, do total de 4933 municípios pesquisados, 4069 
registraram infestação pelo Aedes aegypti, dos quais 850 apresentaram índice de infestação predial (IIP) 
superior a 5, o que indica uma situação de alto risco de ocorrência de epidemia de dengue, zika e/ou 
chikungunya (disponível em http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/junho/07/Municipios-
LIRAa-.pdf). 

Paralelamente, o Aedes albopictus também é incriminado na veiculação de tais arboviroses urbanas, embora 
no Brasil não se tenha ainda comprovado sua participação na veiculação do vírus da dengue (Mayeret al., 
2017; Gould et al., 2017; Lima-Câmara, 2016; Liang et al., 2015; Donalisio & Freitas, 2015; Vega-Rúa et al., 
2014; Weaver, 2013; Figueiredo, 2007; Gratz, 2004; Degallier et al., 2003; Borges, 2001). Como já citado 
anteriormente, é uma espécie bem adaptada ao ambiente antrópico, sendo muito frequente em áreas rurais, 
procriando em criadouros originários da atividade/presença humana, bem como em ambientes silvestres 
impactados, utilizando-se de criadouros presentes no meio ambiente natural. Esta habilidade de colonizar 
tanto o ambiente antrópico (urbano e rural) quanto o ambiente natural impõe uma dificuldade a mais nas 
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ações voltadas para o combate do Aedes albopictus, já que normalmente as estratégias de controle adotadas 
pelos órgãos de Saúde Pública baseiam-se em intervenções em criadouros artificiais localizados no ambiente 
urbano (Lima-Câmara, 2016; Carvalho et al., 2014b; Donalisio & Glasser, 2002; Forattini, 2002; Consoli & 
Lourenço-de-Oliveira, 1994). Além das arboviroses já citadas, de grande importância epidemiológica na 
atualidade, estas espécies têm sido incriminadas na veiculação de diversas outras enfermidades, como a 
encefalite equina venezuelana, encefalite equina do leste, vírus Mayaro, encefalite de São Luís e febre 
amarela (Gould et al. 2017; Vasconcelos & Calisher, 2016; Nunes et al., 2008; Forattini, 2002; Consoli & 
Lourenço-de-Oliveira, 1994). Dentre estas, merece destaque a febre amarela, uma arbovirose de alta 
letalidade, que ocorre atualmente associada ao ambiente silvestre (Mascheretti et al., 2013; Pessanha, 2009; 
Camargo-Neves et al., 2005; Forattini, 2002; Consoli & Lourenço-de-Oliveira, 1994). Recentemente, entre os 
anos de 2017 e 2018, ocorreram surtos desta enfermidade em diversos municípios brasileiros, sendo 
notificados para o estado de Minas Gerais 532 casos confirmados, dos quais 181 evoluíram para óbito (acesso 
05/11/2019 em http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/44483-ministerio-da-saude-divulga-
balanco-de-um-ano-da-febre-amarela). 

Conforme dados apresentados na Quadro 22, observa-se que a região do estudo em tela apresentou 
notificações destas enfermidades, especialmente dengue, fato que certamente está associado à ocorrência 
do Aedes albopictus e, principalmente, o Aedes aegypti nesta área. Além disso, a notificação de casos de 
febre amarela silvestre na região sugere a ocorrência de espécies de hábitos predominantemente silvestres, 
principalmente dos gêneros Sabethes e Haemagogus, as quais não foram registradas no presente 
levantamento. 

A espécie  Aedes scapularis é também considerada de grande interesse epidemiológico, tanto por seu potencial 
envolvimento na transmissão de diversas arboviroses como por seu elevado potencial sinantrópico (Quadro 
21) o que a torna uma espécie com grande potencial de colonização de ambientes com ocupação humana. 
Dentre as arboviroses potencialmente transmitidas por esta espécie destacam-se os vírus Rocio, Melão, Ilhéus, 
Encefalite Equina Venezuelana bem como a febre amarela (Vasconcelos et al., 2001; Foratini, 2002; Medeiros, 
2009; Pauvolid-Corrêa et al., 2010; Mucci et al., 2016). Além destas enfermidades, o Aedes scapularis foi 
incriminado na transmissão de Wuchereria bancrofti, verme causador da filariose humana, bem como a 
Dirofilaria immitis, o chamado “verme do coração”, uma parasitose de cães domésticos, sendo por este motivo 
também considerada uma espécie de interesse veterinário (Labarthe et al., 1998; Forattini, 2002; Dantas-
Torres, 2008; Medeiros, 2009). 

O Culex quinquefasciatus é considerado no Brasil, o vetor primário da Wuchereria bancrofti, (Leonel et al., 
2015; Guedes, 2012; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011; Souza et al., 2009; Morais, 2005; Forattini, 2002; Consoli 
& Lourenço-de-Oliveira, 1994; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1982). A despeito da ampla distribuição do 
Culex quinquefasciatus, ocorrendo em todos os estados do país, atualmente no Brasil, a transmissão da 
filariose bancroftiana encontra-se restrita à cidade de Recife e áreas de sua região metropolitana 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009a; Fontes et al., 2005; Rocha et al., 1998; Maciel et al., 1994). Ainda assim, a 
presença desta espécie, de hábitos estritamente cosmopolitas, em elevadas densidades nos centros urbanos, 
provoca o chamado “fator de incômodo”. Este é decorrente de um somatório de fatores que incluem o seu 
comportamento noturno para a realização da hematofagia, a voracidade com que as fêmeas realizam o 
repasto sanguíneo e as elevadas densidades em que suas populações ocorrem (Medeiros-Sousa et al. 2013; 
MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011; Barata, 2007; Morais, 2005). Em relação à transmissão de arboviroses, esta 
espécie é associada à transmissão dos vírus da Encefalite de São Luís, Oropouche (Forattini, 2002; Consoli & 
Lourenço-de-Oliveira, 1994) bem como as Encefalites Equinas do Leste, Oeste e Venezuelana, embora sua 
competência na transmissão destas doenças virais tenha sido observada apenas nos Estados Unidos 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 
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Por fim, o Anopheles argyritarsis é conhecidamente um importante vetor secundário da malária, uma 
protozoose endêmica da região amazônica, mas que pode ocorrer em surtos isolados fora desta região, 
causando a chamada “malária extra-amazônica”. Neste caso, a origem da infecção pode se dar pela introdução 
do parasito através de viajantes que adquiriram a infecção em regiões endêmicas e infectaram vetores locais, 
provocando surtos localizados e autolimitados de transmissão (Pina-Costa, 2014; Limongi et al., 2008; 
Zumpano et al., 2004; Krettli et al. 2001). Embora os casos de malária extra-amazônica ocorram em 
porcentagens infinitamente inferiores se comparados aos casos notificados para a região amazônica, estes são 
de grande importância pois em decorrência da baixa incidência desta enfermidade fora da chamada 
“Amazônia legal” há um despreparo de profissionais de saúde para realização do diagnóstico e tratamento 
em tempo hábil (Pina-Costa, 2014). 

Para a subfamília Phlebotominae, destacam-se por seu elevado interesse epidemiológico, a Nyssomyia 
whitmani, Pintomyia fischeri e Migonemyia migonei por serem vetores bastante competentes na transmissão 
da leishmaniose tegumentar americana. Além disso, as três espécies apresentam elevada antropofilia, 
especialmente a primeira, a qual vem sendo considerada uma espécie em franco processo de urbanização 
(Leonardo & Rebêlo, 2004). Observando-se o Quadro 22, percebe-se que entre os anos de 2005 a 2017 
houveram 26 notificações de leishmaniose tegumentar americana na região do presente estudo, fato que 
corrobora a ocorrência de espécies transmissoras desta enfermidade nesta área. Além disso, a ocorrência de 
casos de leishmaniose visceral na região indica a presença de vetores competentes para a mesma, como é o 
caso da Lutzomyia longipalpis, a qual não foi registrada em nenhuma das fontes de dados consultadas.  

Quadro 22: Número de casos notificados de algumas das enfermidades transmitidas por dípteros vetores para os 

municípios de Congonhas e Belo Vale. 

Enfermidade Ano Notificação Número de Casos 

Dengue 2016-2018 1617 

Chikungunya 2017-2019 8 

Zika 2016-2019 4 

Febre Amarela 2017-2018 6 

Leishmaniose tegumentar americana 2005-2017 26 

Leishmaniose visceral 2005-2017 27 

Fonte: DATASUS, 2019. 

3.5.3.3 -  Síntese Conclusiva 

Para ambos grupos de dípteros vetores avaliados no presente levantamento foi observada uma baixa riqueza 
de espécies, o que pode ser uma consequência da baixa densidade de suas populações na região de estudo, 
bem como um reflexo do elevado grau de antropização em que a mesma se encontra. Ainda assim, foram 
registradas espécies de grande interesse epidemiológico, como é o caso do Aedes aegypti, A. albopictus, A. 
scapularis, Culex quinquefasciatus, para a família Culicidae, e de Nyssomyia whitmani, Pintomyia fischeri e 
Migonemyia migonei, para a subfamília Phlebotominae. A ocorrência destas espécies está intimamente 
relacionada à ocorrência de enfermidades transmitidas pelas mesmas, ainda que esta relação sugira a 
ocorrência de outras espécies de vetores não registradas no presente levantamento. 

Embora algumas destas espécies apresentem um comportamento já tipicamente antropofílico, como é o 
caso do A. aegypti, A. albopictus e C. quinquefasciatus, algumas das espécies encontram-se em processo de 
domicialização, apresentando um crescente comportamento antrópico. É o caso do A. scapularis e da 
Nyssomyia whitmani, principalmente. Este processo é afetado por alterações ambientais, como remoção de 
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habitats por exemplo, os quais podem intensificar o comportamento antropofílico e o processo de 
domicialização destas espécies. Desta forma, é recomendado que se faça o monitoramento da comunidade 
de dípteros vetores nas áreas afetadas pelo empreendimento de modo que se possa avaliar a ocorrência 
deste processo, gerando subsídios para a adoção de medidas de mitigação do mesmo. 
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VOLUME IV 

1 -  DIAGNÓSTICO DO MEIO SOCIOECONÔMICO 

1.1 -  INTRODUÇÃO 

A delimitação da Área de Influência Direta (AID) do meio antrópico dos estudos do EIA para o Licenciamento 
Corretivo da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte, denominada  Alto Bandeira, compreende as 
comunidades rurais de Boa Morte, Córrego dos Pintos no município de Belo Vale, bem como a localidade 
rural Esmeril e os bairros Casa de Pedra e Primavera, localizados na Sede urbana do município de Congonhas.  

O estudo realizado para o meio antrópico visou a elaboração de um diagnóstico caracterizador da situação 
ambiental das Áreas de Influência do empreendimento, diagnóstico este que serviu de referência para a 
avaliação dos impactos socioeconômicos decorrentes de sua implantação. 

1.2 -  METODOLOGIA 

No que diz respeito à AID, privilegiaram-se dados de caráter primário, sendo que as observações e os 
subsídios foram obtidos em pesquisa de campo realizada no mês de outubro de 2019. Os trabalhos de campo 
foram fundamentais para a realização do diagnóstico da área de estudo. Consideraram-se quais as 
interferências da relação entre o empreendimento e as populações afetadas, tendo como principal objetivo 
uma integração maior do meio antrópico com os meios físico e biótico, condição essa, necessária para uma 
adequada e precisa análise dos impactos ambientais. 

Para a percepção ambiental dos municípios de Congonhas e Belo Vale, no que tange aos aspectos 
socioeconômicos, a pesquisa foi realizada partir de entrevistas sistematizadas por questionários 
semiestruturados. Os questionários e as entrevistas foram realizados de forma qualitativa levando em conta 
as percepções críticas acerca desses aspectos, considerando-se a região e a atuação da CSN Mineração. 
Contudo, a finalidade é buscar medidas mitigadoras e/ou compensatórias e soluções viáveis, sobretudo, à 
atividade minerária.  

Os dados relativos à AII do meio antrópico como os dados secundários dos municípios de Congonhas e Belo 
Vale, foram associados, quando possível por verificações in loco, a fim de obter uma integração. 
Contemplaram-se diversos aspectos, tais como dinâmica populacional, uso e ocupação do solo, patrimônio 
natural e cultural, dentre outros.  

As informações apresentadas nos itens de Caracterização do uso e ocupação do solo, Percepção ambiental e 
Patrimônio Cultural e Natural das comunidades da AID foram elaboradas a partir de levantamento de dados 
primários e a percepção in loco. 

1.3 -  ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA - AII 

1.3.1 -  Contextualização histórica dos municípios de Belo Vale e Congonhas 

1.3.1.1 -  Município de Belo Vale  

O Município de Belo Vale é considerado um dos primeiros municípios de Minas Gerais, tendo sido fundado 
por bandeirantes em 1681. As origens do município remontam tanto as rotas de descobrimento e exploração 
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de minas de ouro e pedras preciosas, quanto a agricultura na região do Alto e Médio Paraopeba, a fim de 
amparar as demais atividades. 

Segundo relatos da tradição, os bandeirantes paulistas Paiva Lopes e Gonçalo Álvares participaram da 
expedição de Fernão Dias Paes Leme que desbravou a região em 1681. O grupo se estabeleceu no Morro de 
Santana, hoje é o atual distrito de Santana do Paraopeba, ocupando-se com a exploração de ouro. Devido à 
pobreza de seu solo, Matias Cardoso de Almeida avançou com sua tropa na direção do rio São Gonçalo, 
conformando o povoado de São Gonçalo da Ponte, distrito Sede do atual município de Belo Vale. O conjunto 
de roças de grãos e víveres, que receberam o nome de Roças Novas de Matias Cardoso de Almeida, serviu 
para abastecer e suprir as novas bandeiras. Na mesma região o bandeirante Antônio Gonçalves Figueira 
funda o arraial, que alguns anos depois ficou conhecido como São Gonçalo da Ponte. 

Com a descoberta de ouro na Serra do Mascate em 1730 pelos portugueses Manoel Teixeira Sobreira e 
Manoel Machado erigiu-se uma igreja em homenagem a Sant'Ana, em 1735, em cumprimento a uma 
promessa feita por Sobreira, levando à localidade a denominação de Santana do Paraopeba – atual distrito 
de Belo Vale. Em 1760 é consagrada outra igreja, dedicada à Nossa Senhora da Boa Morte, a 6 km do arraial 
– atual localidade Boa Morte. Em 1764 é finalizada a edificação da igreja matriz de São Gonçalo do Amarante 
em frente à qual foi construída uma ponte, motivando, posteriormente, a denominação de São Gonçalo da 
Ponte ao arraial. 

Estrategicamente localizada e fértil, propícia ao desenvolvimento de grandes fazendas agrícolas, primordiais 
no seu desenvolvimento econômico, social e político, logo a região foi povoada. Dentre as famílias que ali se 
fixaram, destacam-se as do Barão do Paraopeba e a de José de Paula Peixoto, conhecido como “Milhão e 
Meio”, devido ao fato de possuir fortuna avaliada nesta quantia à época. Acredita-se que a Fazenda da Boa 
Esperança, na qual trabalhavam cerca de mil escravos na mineração de ouro na Serra do Mascate, foi 
construída no último quartel do século XVIII, pertencendo ao coronel José Romualdo Monteiro de Barros, 
conhecido como Barão de Paraopeba. Senhor de grandes propriedades de terras e de ricas lavras, o barão 
tornou-se figura de projeção no cenário político do Império, tendo sido membro da Junta Governativa da 
Independência do Brasil em 1822 e por duas vezes Presidente da Província de Minas Gerais na década de 
1830. Já “Milhão e Meio” foi responsável pela construção de outra importante fazenda da região, hoje as 
Ruínas da Chacrinha, localizada na comunidade quilombola Chacrinha dos Pretos. Conta-se que essa foi 
visitada por Dom Pedro I em março de 1822, ocasião em que recebeu da viúva do fazendeiro uma doação de 
cinquenta contos de réis para a causa da Independência do Brasil.  

O distrito de São Gonçalo da Ponte foi criado nos anos de 1839 e elevado à condição de freguesia em 1857. 
No ano de 1914, o professor Mário França Pinto, encantado com a beleza da região, exclamou: “que belo 
vale” e em setembro do mesmo ano a Lei Estadual nº 622 alterou o nome de São Gonçalo da Ponte para 
“Belo Vale”, emancipando-se de Bonfim no ano de 1938.  

Em 1914, a cidade passou por um novo ciclo de desenvolvimento com a chegada de operários e engenheiros 
com o objetivo de abrir a malha ferroviária da Estrada de Ferro Central do Brasil (EFCB). Sua inauguração 
como estação ferroviária do ramal Paraopeba, marco no desenvolvimento de Belo Vale após a decadência 
aurífera, origina pequenas fábricas, um jornal e um comércio variado que se destacou na região. O trem de 
passageiros circulou de 1917 a meados dos anos de 1990.  



   

Página 10 de 124 
 
CSN Mineração – Mina Casa de Pedra 
Estudo de Impacto Ambiental – Obra Emergencial – Cava Corpo Norte 
BPI_CSN_ALTBAN_EIA_LC_VOL IV 

Belo Vale está localizada no Quadrilátero Ferrífero1, possui elevada atividade de extração de minério de ferro, 
mas sua economia também possui considerável influência da agricultura, herança do período de povoamento 
da região do Vale do Paraopeba nos séculos XVI e XVII. Nos dias atuais, a atividade de mineração é uma das 
principais atividades do município, destacando-se as empresas Vale, CSN Mineração, Mineração Pollaris e 
Mineração Nogueira Duarte.  

De acordo com os dados levantados pelo IBGE (2010), o município de Belo Vale possuía apenas dois distritos: 
Sede e Santana do Paraopeba. Entretanto, com base no documento denominado Relação de distritos de 
Minas Gerais, de fevereiro de 2019 da Fundação João Pinheiro, em 2016 a Câmara Municipal aprovou Lei 
Municipal nº 1.420, na qual foram criados mais quatro distritos no município: Nossa Senhora de Boa Morte, 
com 64,58 km² de área; São Sebastião de Lages, com 41,13 km² de área; Roças Novas dos Bandeirantes, com 
27,03 km² de área; e Chácara dos Cordeiros, com 52,61 km² de área. 

1.3.1.2 -  Município de Congonhas  

A colonização da região do arraial de Congonhas do Campo foi iniciada concomitante à descoberta de 
importantes lavras de ouro e diamante no início do século XVIII, que atraíram colonizadores, fundadores de 
pequenos núcleos de povoação. 

De acordo com os relatos existem duas possíveis versões acerca do surgimento do arraial: a de que a 
superpopulação de Vila Rica (atual Ouro Preto) acarretara em falta de alimentos, o que teria estimulado o 
deslocamento de seus moradores para a região de Congonhas e, ainda, a versão de que escravos fugidos 
teriam sido os primeiros a se fixarem no local.  

Entretanto, a última versão se faz mais verídica, considerando-se a construção da Igreja de Nossa Senhora 
do Rosário, por escravos, no final do século XVII. Contudo, é certo que a extração de minério no leito do rio 
Maranhão foi determinante para a povoação do arraial de Nossa Senhora da Conceição de Congonhas do 
Campo, por volta de 1734. O nome da cidade originou-se da existência de uma erva bastante abundante na 
região e muito utilizada como chá benéfico para vários males, segundo relatos – conhecida pelos termos tupi 
“Kô” e “Gõi”, que significa “o que sustenta e alimenta”. 

A ocupação começou a partir de 1749 concentrando-se inicialmente na margem direita do rio Maranhão, 
onde se deu a construção da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição –, transpõe a margem esquerda 
com a edificação do Santuário do Senhor do Bom Jesus do Matozinhos, iniciada em 1757, por iniciativa do 
português Feliciano Mendes e contribuições de Francisco de Lima, Manuel Rodrigues Coelho e Bernardo Pires 
da Silva. Primitivamente instituído por uma modesta cruz e um oratório, o conjunto do santuário possui 
inestimável valor artístico, composto por doze profetas esculpidos em pedra sabão, seis passos ilustrando a 
Via Crucis de Jesus Cristo e sessenta e seis esculturas em tamanho natural executadas por Antônio Francisco 
Lisboa, o Aleijadinho, dentre outras obras. No ano de 1939 o monumento foi inscrito no Livro do Tombo de 
Belas Artes, pelo Iphan, sendo, em dezembro de 1985, reconhecido como Patrimônio Cultural Mundial pela 
UNESCO. Já nos séculos XVIII e XIX uma quantidade significativa de romeiros passou a frequentar o município 
para agradecer pelas graças alcançadas, tornando-o um dos mais importantes espaços religiosos da arte 

                                                           

1 O Quadrilátero Ferrífero abrange uma área de aproximadamente 7.200 km2 e compreende trinta e quatro municípios, 
sendo seus principais limites: ao norte, o alinhamento da Serra do Curral; ao sul, as serras de Ouro Branco e Itatiaia; a 
oeste, a Serra da Moeda; e, a leste, o conjunto formado pela Serra do Caraça e por uma porção da Serra do Espinhaço. 
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colonial mineira, o que influiu diretamente na paisagem urbana e na economia local, devido ao jubileu, 
celebrado anualmente no mês de setembro. 

No início da década de 1920, Congonhas do Campo era dividida pelo rio Maranhão, sendo a margem direita 
subordinada a Ouro Preto e a esquerda, a Queluz de Minas (atual Conselheiro Lafaiete). Posteriormente, no 
ano de 1923, Ouro Preto cede sua porção a Queluz, unificando os dois distritos, dando início ao processo de 
emancipação do município, decretado em 17 de dezembro de 1938. Já tardiamente em 1948 a denominação 
do município foi reduzida para Congonhas. 

O esgotamento das minas de ouro e diamante acelerou o processo da decadência econômica do município. 
Contudo, fez surgir novas demandas econômica criadas no território, na qual sobressaíam as atividades 
agropecuárias, comerciais, a produção de peças de ferro, tecidos e roupas de algodão e a transformação de 
matérias-primas em mercadorias que possuíam grande demanda no mercado regional, como farinha de 
milho, açúcar e aguardente, além daquela motivada pelo cunho religioso anteriormente mencionada. 

Após a Segunda Guerra Mundial, um novo ciclo de desenvolvimento foi iniciado com a exploração do minério 
de ferro. Na década de 1950, a enciclopédia dos Municípios Mineiros apresenta um panorama geral sobre 
Congonhas. A população era estimada em 9.350 habitantes, sendo que poucas pessoas residiam no distrito 
Sede. Agricultura, pecuária e indústria extrativa eram as principais atividades econômicas, sendo a produção 
agrícola pequena e suficiente apenas ao território municipal. Durante este período, a exploração do minério 
de ferro, que já tinha destaque na economia local, era representada por cinco empresas que empregavam 
cerca de 921 habitantes, mais que as demais atividades juntas. Entre as mineradoras instaladas no município 
à época encontravam-se a Companhia de Mineração e Carvão (FERTECO), de 1923, e a CSN-Mineração Casa 
de Pedra, que chegou à região na década de 1940. Criada em meio ao discurso de industrialização da Era 
Vargas (1930-1945), a região da Mina Casa de Pedra foi desapropriada dos bens do dinamarquês Arn Thun, 
que chegou à região no início do século XX, declarando a sua reserva mineral como de interesse nacional. Na 
década de 1950, 800 mil toneladas de minério de ferro eram extraídas em Congonhas, sendo que a maioria 
seguia pelos trilhos ferroviários da Central do Brasil para o litoral carioca, para alimentar a produção da CSN-
Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda/RJ. 

1.3.2 -  Estrutura e Organização 

Os municípios de Congonhas e Belo Vale compõem a Área de Influência Indireta (AII) do meio antrópico dos 
estudos para o EIA do Licenciamento Corretivo da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte, denominada Alto 
Bandeira. 

A metodologia que sistematizou o presente capítulo do diagnóstico socioeconômico foi estabelecida a partir 
do levantamento de dados secundários em fontes oficiais, como IBGE, Ministérios da Saúde, da Educação, 
do Desenvolvimento Social, Secretarias, Órgãos de Planejamento e Análise, entre outros. 
Complementarmente, foram realizadas entrevistas com os gestores públicos dos municípios da AII, a fim de 
melhor caracterizar os temas tratados neste Diagnóstico. 

No levantamento de dados secundários foram considerados aspectos referentes à dinâmica populacional, 
incluindo a evolução da população local e sua distribuição; as atividades econômicas, considerando dados de 
Produto Interno Bruto, indicadores de renda, pobreza e desigualdade na AII, infraestrutura e condições de 
saneamento, energia, comunicação, saúde, educação e segurança pública.  

Os dados contextuais como Dinâmica Populacional, Economia, Educação, Infraestrutura de Saneamento, 
Energia e Serviços, Déficit habitacionais, Saúde, Segurança Pública, Organização Social e Política Institucional, 
contemplados no item Condições de Vida na AII são de natureza secundária e sua extração ocorreu por meio 
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da análise de registros administrativos públicos e privados, a partir da consulta às Bases de Dados Municipais, 
Estaduais e Nacionais e estudos e pesquisas já desenvolvidos sobre os municípios da área de influência. A 
análise dos dados do diagnóstico dos municípios de interesse permitiu subsidiar as etapas subsequentes do 
trabalho, representadas pela avaliação de impactos ao meio antrópico e proposição de medidas mitigadoras 
e/ou compensatórias aos impactos previstos. 

1.3.3 -  Regiões de Influência 

As análises referentes às regiões de influência têm como principal objetivo conhecer as conexões 
estabelecidas entre os municípios do entorno e, assim, compreender as características dessas relações. 

1.3.3.1 -  Regiões de Influência do Município de Belo Vale 

O município de Belo Vale está localizado na Mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte, na microrregião 
de Itaguara. Os municípios mais próximos são Moeda, Brumadinho, Bonfim, Piedade dos Gerais, Jeceaba, 
Congonhas e Ouro Preto. Sua divisão municipal se constituiu pelo distrito sede, contando, ainda com os 
distritos de Santana do Paraopeba, Nossa Senhora de Boa Morte, São Sebastião de Lages, Roças Novas dos 
Bandeirantes e Chácara dos Cordeiros. 

O Quadro 1 mostra as distâncias dos principais centros urbanos e polos regionais em relação à cidade de Belo 
Vale. Essas cidades constituem uma inter-relação com o município em estudo, por possuir melhor 
infraestrutura, educação e empregos. 

Quadro 1: Distâncias e acessos rodoviários de Belo Vale aos principais centros urbanos e polos regionais (km). 

Capitais Distância/Acesso 

Belo Horizonte 73,6 km/BR 040 

Rio de Janeiro 399 km/BR 040 

São Paulo 554 km/ BR 040- BR 116, BR 040-BR 383, Integração BR 381 (Fernão Dias) 

Vitória 536 km/ BR 040-BR 262 

Brasília 798 km/ BR 040 

Polos regionais Distância/Acesso 

Congonhas 37,9 km/BR 040 

Conselheiro Lafaiete 58 km/BR 040 

Ouro Branco 58,7 km/BR 040 

Barbacena 131 km/BR 040 

São João Del Rei 116 km/BR 040, BR 383 

Juiz de Fora 225 km/BR 040 
Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/belo-vale/panorama. 

1.3.3.2 -  Regiões de Influência do Município de Congonhas  

O município de Congonhas está localizado na Mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte, na microrregião 
de Conselheiro Lafaiete. Os municípios vizinhos são Belo Vale, Ouro Preto, Conselheiro Lafaiete, São Brás do 
Suaçuí, Ouro Branco e Jeceaba. Quanto a sua divisão municipal, além do distrito sede, Congonhas conta com 
outros dois distritos: Alto Maranhão e Lobo Leite.  
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O Quadro 2 apresenta as distâncias dos principais centros urbanos e polos regionais em relação à cidade de 
Congonhas. Essas cidades possuem uma inter-relação com o município em estudo, por possuir melhor 
infraestrutura, educação e empregos.  

Quadro 2: Distâncias e acessos rodoviários de Congonhas aos principais centros urbanos e polos regionais (km). 

Capitais Distância/Acesso 

Belo Horizonte 78 km/BR 040 

Rio de Janeiro 370 km/BR 040 

São Paulo 580 km/ BR 040- BR 116, BR 040-BR 383, Integração BR 381 (Fernão Dias) 

Vitória 565 km/ BR 040-BR 262 

Brasília 850 km/ BR 040 

Polos regionais Distância/Acesso 

Conselheiro Lafaiete 46,7 km/BR 383  

Ouro Branco 54,1 km/BR 383  

Barbacena 120 km/BR 040  

São João Del Rei 101 km/BR 383  

Juiz de Fora 214 km/BR 040  
Fonte: Site oficial da Prefeitura de Congonhas.  http://www.congonhas.mg.gov.br/index.php/localizacao/. 

1.3.4 -  Dinâmica Populacional  

A partir dos dados coletados referentes aos aspectos demográficos foi possível conhecer as características 
de desenvolvimento da região ao longo do tempo, sendo indispensáveis para compreender e relacionar aos 
dados socioeconômicos. É fundamental compreender o perfil demográfico da população da região de estudo 
para a produção e análises diagnósticas, de prognósticos e programas, e para compreender a demanda por 
políticas públicas nas áreas da saúde, educação, habitação, segurança, geração de renda, entre outros. O 
levantamento realizado a partir de dados secundários em bases de dados de órgãos públicos e instituições 
de pesquisa reconhecidas, como o IBGE, bem como entrevistas com moradores e trabalhadores locais da 
área de influência do empreendimento, visa entender a dinâmica demográfica local e propor medidas mais 
assertivas com a realidade dos municípios pesquisados.  

1.3.4.1 -  Dinâmica populacional do município de Belo Vale  

A dinâmica populacional em Belo Vale conta com uma estimativa em 2018 de 7.710 habitantes (IBGE, 2018). 
Segundo o Censo de 2010, o município possuía um total de 7.536 habitantes. Belo Vale apresentou taxa de 
crescimento anual de 0,60% em um período de 9 anos (1991 a 2000) e 0,64% no período de 2010 a 2016 (6 
anos) (Quadro 3). Infere-se que, a partir dos dados, nos últimos anos, Belo Vale apresentou taxa de 
crescimento populacional menor que a média do estado e do país, mantendo taxa de crescimento anual 
similar nos dois períodos analisados. Grande parte da população belo-valense originalmente vivia em áreas 
rurais. Essa dinâmica vem mudando nos últimos anos com crescimento das atividades econômicas na área 
urbana, atraindo a população em busca de melhores condições de qualidade vida (Figura 1).  

http://www.congonhas.mg.gov.br/index.php/localizacao/
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Quadro 3: Quadro comparativo populacional e taxa de crescimento da população do município de Belo Vale, 2010-
2016. 

U
n

id
ad

e
 

Te
rr

it
o

ri
al

 

População Total População Urbana População Rural 

2010 2016 

Ta
xa

 d
e

 

cr
e

sc
im

e
n

to
 

2010 2016 

Ta
xa

 d
e

 

cr
e

sc
im

e
n

to
 

2010 2016 

Ta
xa

 d
e

   

cr
e

sc
im

e
n

to
 

Belo Vale 7.536 7.829 0,638% 3.295 4.283 4,47% 4.241 3.546 
-

2,94% 

Belo 
Horizonte 

2.375,444 2.513,451 0,95% 2.375,444 2.513,451 0,95% 0 0 0 

Minas Gerais 19.597.330 20.997.560 1,16% 
 

16.715.216 
 

- - 2.882,114 - - 

Brasil 190.755,799 206.081.432 1,30% 160.925.792 - - 29.830.00 - - 

Fonte: IBGE, 2010; IMRS – Fundação João Pinheiro.  

Estima-se que o município de Belo Vale, apresentou uma taxa de crescimento populacional de (0,14%) entre 
os anos de 2000 e 2010. Como pode ser notado, o Quadro 3 apresenta um aumento na taxa de crescimento 
entre os anos de 2010 e 2016 de (0,63%). Entre 2000 e 2010, a população de Belo Vale cresceu uma taxa 
média anual de (0,14%), enquanto no Brasil no mesmo período o crescimento foi de (1,17%). Entre 1991 e 
2000, a população que vivia em área urbana (2.471 hab./3.136 hab.) em Belo Vale passou por aumento.   
Considerando os dados do IBGE, no mesmo período, a população na área rural passou de 4.569 habitantes 
para 4.293 habitantes evidenciando o predomínio da ocupação rural no município, mesmo com o 
crescimento da população urbana.  

A densidade demográfica em Belo Vale é de 20,52 hab./km², menor que a média do Estado de Minas Gerais 
de 33,41 hab./km² e do Brasil de 22,43 hab./km², como mostra o Quadro 4.  

Quadro 4: Grau de urbanização e densidade demográfica do município de Belo Vale ano de 1991, 2000, 2010 e 
2016. 

Unidade 
Territorial 

Grau de urbanização 

1991 
% 

Densid. 
Demog. 
hab/km² 

2000 
% 

Densid. 
Demog. 

hab./km² 

2010 
% 

Densid. 
Demog. 
hab/km² 

2016 
% 

Densid. 
Demog. 
hab/km² 

Variação 
2000 - 
2010 

Variação 
2010 - 
2016 

Belo Vale 35,10 20,59 42,21 20,23 43,72 20,52 54,71 21,32 1,51 10,99 

Minas 
Gerais 

74,87 26,82 81,86 30,46 85,29 33,41 - - 3,43 - 

Brasil 75,59 17,26 81,19 19,92 84,36 22,43 - - 3,17 - 

Fonte: IBGE, 2010; IMRS – Fundação João Pinheiro.  
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Figura 1: População residente total e por situação de domicílio – Belo Vale/MG, 1991 – 2016. 

No que se refere a distribuição da população por sexo e faixa etária entre 2000 e 2010, observa-se o processo 
de envelhecimento da população do município, acompanhando a realidade estadual e nacional (Figura 2 e 
Figura 3). Esse momento demográfico, em que a população em idade ativa ainda cresce mais que a população 
dependente, é denominado de “bônus demográfico”. Esse conceito de bônus é devido ao fato de que esta 
situação permite a geração de um excedente econômico (taxas contributivas, por exemplo) que pode ser 
utilizado para investimentos em capital humano. Os gráficos a seguir consideram a porcentagem da 
população separada conforme a faixa de idade e gênero. 

 
Figura 2: Pirâmide etária – Distribuição por sexo, segundo os grupos de idade, Belo Vale, 2000. Fonte: IBGE, 

2010. 

 
Figura 3: Pirâmide etária – Distribuição por sexo, segundo os grupos de idade, Belo Vale, 2010. Fonte: IBGE, 

2010. 
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De acordo com a análise dos dados expostos e a relação feita através das entrevistas realizadas com as 
secretarias municipais, é importante destacar a necessidade de criação de medidas para ingressar os jovens 
no mercado de trabalho através de programas profissionalizantes na área da educação. Além da qualificação 
da mão de obra, a pirâmide etária indica também que os investimentos na saúde, desde a prevenção de 
doença aos tratamentos, devem ser priorizados pela gestão pública em função do aumento da população 
idosa no município.  

O Quadro 5 mostra os índices em relação à longevidade, mortalidade e fecundidade. Segundo os dados o 
município teve um bom desempenho e alcançou índices melhores nos últimos anos. Em Belo Vale, entre os 
anos 2000 e 2010, houve uma diminuição de mais da metade do índice de mortalidade infantil registrado no 
período. Houve um aumento da esperança de vida ao nascer de 70,4 anos, em 2000, para 73,9 anos, em 
2010. Em relação à mortalidade infantil, o município reduziu de 27,4, em 2000, para 17,1, em 2010. Esse 
índice indica que Belo Vale está dentro da meta dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações 
Unidas, que prevê que a mortalidade infantil esteja abaixo de 17,9 óbitos por mil em 2015. Entretanto, é 
desejável que metas sejam traçadas a fim de melhorar nesse índice.  

Quadro 5: Longevidade, Mortalidade e Fecundidade em Belo Vale nos anos de 1991, 2000, 2010. 

Longevidade, Mortalidade e Fecundidade em Belo Vale 

Aspectos analisados 1991 2000 2010 

Esperança de vida ao nascer 65,5 70,4 73,9 

Mortalidade infantil 37,4 27,4 17,1 

Mortalidade até 5 anos de idade 48,4 30,0 19,9 

Taxa de fecundidade total 2,7 2,2 1,4 

Fonte: PNUD, Ipea, FJP. 

1.3.4.2 -  Dinâmica populacional do município de Congonhas  

A cidade tem em extensão uma área de 304,067 km², e apresenta uma densidade demográfica de 159,57 
hab./km2 (IBGE, 2010). Congonhas possui uma população total atual de aproximadamente 54.196 mil 
habitantes, segundo (IBGE, de 2018). Entretanto, segundo o último censo (IBGE, 2010) sua população somava 
48.519 mil habitantes.  

Congonhas apresentou uma taxa de crescimento anual de 1,58% entre 2010 e 2016. Essa taxa é maior do 
que o crescimento registrado pelo estado de Minas Gerais e pelo Brasil no mesmo período. O Quadro 6 
contempla dados de população total, distribuição da população por local de residência (urbana e rural) e 
respectivas taxas de crescimento. 

Quadro 6: Quadro comparativo populacional e taxa de crescimento da população do município de Congonhas, 
2010-2016. 
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Congonhas 48.519 53.348 1,58% 47.267 52.244 1,68% 1.283 1.104 -2,47% 
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 População Total População Urbana População Rural 
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Belo 
Horizonte 

2.375,444 2.513,451 0,95% 2.375,444 2.513,451 0,95% 0 0 0 

Minas Gerais 19.597.330 20.997.560 1,16% 
 

16.715.216 
 

- - 2.882,114 - - 

Brasil 190.755,799 206.081.432 1,30% 160.925.792 - - 29.830.00 - - 

Fonte: IBGE, 2010; IMRS – Fundação João Pinheiro.  

A taxa de crescimento populacional em Congonhas no período entre 2000 e 2010 foi de (1,64%). 
Considerando o mesmo período, a população urbana teve um aumento de 29.486 hab. para 39.458 hab. e a 
população rural diminuiu de 5.878 habitantes. para 1.798 habitantes. Os dados do IBGE, evidenciam que a 
distribuição da população em Congonhas, desde meados da década de 90, não ocorre de maneira uniforme 
no espaço, principalmente no que se refere entre as zonas urbana e rural. Nota-se que cada vez mais o 
processo de urbanização vem se intensificando ao longo dos anos no município.  

Nota-se, a partir dos dados apresentados na Figura 4 e no Quadro 7, que desde 2010 mais de 97% da 
população de Congonhas reside em meio urbano, demonstrando a tendência de crescimento da taxa de 
urbanização do município, motivado a partir de sua vocação para as atividades industriais, de comércio, de 
serviço. 

Quadro 7: Grau de urbanização e densidade demográfica do município de Congonhas ano de 1991, 2000, 2010 e 
2016. 

Unidade 
Territorial 

Grau de urbanização 

1991 % 
Densid. 
Demog. 
hab/km² 

2000 % 
Densid. 
Demog. 

hab./km² 
2010 % 

Densid. 
Demog. 
hab/km² 

2016 % 
Densid. 
Demog. 
hab/km² 

Variação 
2000 - 
2010 

Variação 
2010 - 
2016 

Congonhas 83,38 159,65 95,64 135,23 97,36 159,13 97,93 174,86 1,72 0,57 

Minas 
Gerais 

74,87 26,82 81,86 30,46 85,29 33,41 - - 3,43 - 

Brasil 75,59 17,26 81,19 19,92 84,36 22,43 - - 3,17 - 

Fonte: IBGE, 2010; IMRS – Fundação João Pinheiro.  
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Figura 4: População residente total e por situação de domicílio – Congonhas/MG, 1991 – 2016. 

De acordo com a pirâmide etária do município de Congonhas, importante instrumento de análise 
demográfica, verificou-se o crescimento da proporção de população idosa na estrutura etária do município 
e redução da proporção de população jovem, em razão da redução da taxa de fecundidade, acompanhando 
a realidade nacional de transição demográfica. A taxa de fecundidade em Congonhas reduziu de 2,4 para 1,8 
filhos por mulher (PNUD, IPEA e FJP, 2013). O aumento da expectativa de vida do brasileiro, que em 1991 foi 
de 64,73 (Brasil) e 66,12 (Congonhas) anos, passou para 73,94 (Brasil), 77,59 (Congonhas) anos, de acordo 
com (IBGE, 2010). As pirâmides etárias, Figura 5 e Figura 6, expressam a distribuição da população por sexo 
e faixa etária para os anos de 2000 e 2010. 

 

Figura 5: Pirâmide etária – Distribuição por sexo, segundo os grupos de idade, Congonhas, 2000. Fonte: IBGE, 
2010. 
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Figura 6: Pirâmide etária – Distribuição por sexo, segundo os grupos de idade, Congonhas, 2010. Fonte: IBGE, 

2010. 

Segundo os dados apresentados no Quadro 8, verifica-se que o município alcançou boas metas relacionadas 
à longevidade, mortalidade e fecundidade. Em Congonhas, entre os anos 2000 e 2010, houve uma diminuição 
de quase metade do índice de mortalidade infantil registrado no período. Houve um aumento da esperança 
de vida ao nascer de 72,2 anos, em 2000, para 77,6, em 2010. Em relação à mortalidade infantil, o município 
reduziu de 22,4, em 2000, para 11,6, em 2010. Esse índice indica que Congonhas está dentro da meta dos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas, que prevê que a mortalidade infantil esteja 
abaixo de 17,9 óbitos por mil em 2015. 

Quadro 8: Longevidade, Mortalidade e Fecundidade em Congonhas nos anos de 1991, 2000, 2010. 

Longevidade, Mortalidade e Fecundidade em Congonhas 

Aspectos analisados 1991 2000 2010 

Esperança de vida ao nascer 66,1 72,2 77,6 

Mortalidade infantil 34,9 22,4 11,6 

Mortalidade até 5 anos de idade 45,9 24,5 13,5 

Taxa de fecundidade total 2,4 2,4 1,8 

Fonte: PNUD, Ipea, FJP 

No Quadro 9, a redução da razão de dependência é observada entre 1991 e 2010, e é reflexo do processo de 
transição demográfica do município que propiciou o aumento da população em idade ativa. Contudo, se faz 
necessário criar medidas para a inserção desses jovens no mercado de trabalho mais rápido para diminuir 
essa dependência e fomentar a atividade econômica no município. 

Quadro 9: Razão de dependência, 1991 - 2000 - 2010, dos municípios de Congonhas/MG. 

Unidade 
Territorial 

Razão de dependência (população de até 14 anos de idade, e maiores de 65 anos) 

1991 % 2000 % 2010 % 

Congonhas 13.322 60,44 13.987 51,29 13.990 40,52 

Minas Gerais 6.118,162 63,57 6.185.896 52,84 5.989.208 44,01 

Brasil 58.074.279 65,43 60.201.112 54,93 60.013.775 45,87 

Fonte: IBGE, 2010. 
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1.3.4.3 -  Migração 

A pesquisa buscou analisar e identificar os movimentos migratórios nos municípios em questão. A 
metodologia utilizada baseou-se nos dados do IBGE, 2010 e traçou a evolução dos principais indicadores 
demográficos ao longo das últimas décadas.  

1.3.4.3.1 -  Migração nos municípios de Congonhas e Belo Vale 

O município de Congonhas contava com 48.519 habitantes, de acordo com o censo de 2010 sendo que, dessa 
totalidade, 2.172 moradores eram originários de outros estados do Brasil e do exterior como mostra no 
(Quadro 10). A população que migrou para Congonhas representava 4,48% do total de habitantes. Com base 
nas mesmas referências, observou-se que o município de Belo Vale contava com uma população de 7.536 
habitantes. Desse total, 77 pessoas eram originárias de movimentos migratório, o que representa 1,02% do 
total de habitantes. Em Belo Horizonte, no mesmo período, a população total era de 2.375.151 habitantes, 
sendo que 148.580 pessoas eram originárias de outros estados da federação ou de outros países. A 
população que migrou para Belo Horizonte representa 6,25% do total de habitantes.  

De fato, é possível perceber que, embora o índice de migração em Congonhas seja inferior ao apresentado 
em Belo Horizonte, o município recebeu um grande contingente de pessoas em busca de oportunidades de 
trabalho, principalmente na mineração. Em contrapartida, Belo Vale apresentou um índice muito menor que 
pode ser indicado pela pouca oferta de trabalho e pequena diversificação da economia local.  
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Quadro 10: Censo Demográfico 2010 Migração - Resultado da Amostra. 
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Legenda: H- homem; M- mulher 
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Em Belo Vale, 46 pessoas nascidas no município passaram a viver em outras localidades, representando 
0,61% da população total. Comparativamente, o mesmo índice em Belo Horizonte revela que 46.773 pessoas 
nascidas na capital do estado se mudaram para outros municípios, representando 1,97% da população total. 
Considerando também o Censo 2010, os dados referentes aos nascidos em Congonhas revelam que 262 
pessoas se deslocaram para outros locais, representando 1,57% da população total (Quadro 11). 

Quadro 11: Censo Demográfico de Migração de 2010 - Características Gerais da População. 

Município/Estados 
Pessoas de 5 anos ou mais de Idade que não residiam na unidade da federação em 

31/07/2005 segundo Congonhas e Belo Vale – MG - 2010 PA MA PI CE PE AL SE BA ES RJ SP SC MT DF GERAL* 

Congonhas - 51 21 22 - 57 70 18 17 111 45 19 46 9 276 
- TOTAL 262 

Belo Vale 5 - - - 6 - - - 12 - 12 - - - 11 
- 
- 
- 
- 
- 

TOTAL 76 

Fonte: IBGE, 2010. * Tais números referem-se à população que não especificou a unidade da federação de origem, mas 
não é originária de Minas Gerais. 

Os dados acima apresentados apontam que o município de Congonhas recebeu 4,48% da população total, 
ou seja, muito mais moradores do que perdeu (1,57% da população total). Em Belo Vale, o município recebeu 
1,02% da população advinda de outras localidades e apenas 0,61% das pessoas nascidas no município 
deixaram a cidade. Sendo assim, considerando o aumento significativo de pessoas no município de 
Congonhas, é necessário que haja um aumento proporcional em relação à oferta de serviços públicos, 
moradia e saneamento, por exemplo. 

1.3.5 -  Índice de Desenvolvimento Humano Municipal na AII 

O IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) de Belo Vale apresentado, pode ser considerado 
muito abaixo, se comparado com o município de Congonhas, sendo que os indicadores relacionados a 
educação impactam na média de desenvolvimento humano em ambos os municípios, mas especialmente de 
Belo Vale. Um dos fatores para esse resultado está associado aos baixos índices de permanência escolar após 
a conclusão do ensino fundamental. É importante que existam políticas públicas que reduzam as taxas de 
evasão escolar no ensino médio e melhorem a qualidade de vida da população da área de influência. Valorizar 
a educação é um fator primordial para melhorar o IDH de ambos os municípios. Quanto à dimensão da renda, 
representada pelo nível de renda per capita da população, os índices também são considerados baixos, mas 
tenderam a melhorar entre 1991 e 2010 (Quadro 12). 

Quadro 12: Evolução das dimensões do IDHM, 1991- 2010, Belo Vale e Congonhas – MG. 

Unidade 
territorial 

Dimensões IDHM – Belo Vale/Congonhas – MG. 

IDHM EDUCAÇÃO LONGEVIDADE RENDA 

1991 2000 2010 1991 2000 2010 1991 2000 2010 1991 2000 2010 

Belo Vale 0,373 0,560 0,655 0,155 0,394 0,514 0,675 0,757 0,814 0,498 0,589 0,672 

Congonhas 0,495 0,637 0,753 0,290 0,510 0,665 0,685 0,787 0,877 0,611 0,645 0,732 
Fonte: PNUD, 2010. 

 

 



   

Página 23 de 124 
 
CSN Mineração – Mina Casa de Pedra 
Estudo de Impacto Ambiental – Obra Emergencial – Cava Corpo Norte 
BPI_CSN_ALTBAN_EIA_LC_VOL IV 

1.3.5.1 -   Economia  

1.3.5.1.1 -  Economia do município de Belo Vale 

No aspecto econômico, como a produção de Belo Vale foi impulsionada pela extração do minério de ferro, 
seu PIB tem relação direta com a indústria extrativa (DNPM, 2017). Dessa forma, torna-se evidente a 
importância da extração do minério de ferro na arrecadação do município. Já os setores de administração 
pública e agropecuária são fundamentais para a geração de renda, através de empregos fixos e temporários.  

Nos dias atuais, a mineração é importante na participação do PIB municipal, ficando responsável por quase 
20% do PIB total de Belo Vale. Nos últimos anos esta atividade cresceu passando de 10,17% do valor 
adicionado em 2010, para 18,65% em 2015.  

A oferta de empregos é gerada pelos ramos de serviços, tendo a prefeitura como uma das principais 
empregadoras, e pelo ramo da agropecuária, como mencionado acima. De acordo com a realidade do 
município diagnosticada nota-se a importância de estimular novas atividades para geração de empregos e 
renda, buscando a diversificação da economia e a ampliação das ofertas de renda para além do período de 
safra no setor da agropecuária.  

O Quadro 13, mostra o município de Belo Vale, em 2010. Nesse contexto evidência um crescimento do PIB 
por habitantes significativo, aumentando 2,6 vezes entre 2008 e 2015. Vale a pena ressaltar que o PIB tem 
relação tanto no crescimento da produção de mercadorias e serviços quanto no aumento dos preços, sendo 
importante destacar que parte da renda gerada no município é apropriada pela população na forma de 
salários e arrecadação municipal. Dessa forma, um PIB per capita alto não se reflete necessariamente na 
mesma amplitude em maior renda e qualidade de vida para a população local. Houve um aumento 
significativo da participação da administração no PIB do município, provavelmente como consequência das 
mudanças econômicas nos contextos mais amplos. 

O Quadro 13 mostra que nos últimos anos o incremento do PIB de Belo Vale foi contínuo, e mais 
representativo especialmente entre 2010 e 2014, com a elevação da renda média e redução da taxa de 
desocupação. 

Quadro 13: PIB a preços correntes, População e PIB per capita do município de Belo Vale – MG (2008 – 2015). 

Período 

Produto 
Interno 

Bruto em (R$ Mil) 
Belo 

Vale/MG 

População de Belo 
Vale 

(Nº de habitantes) 
 

PIB per capita Belo 
Vale 

(R$ de mil) 

PIB per capita 
Minas 

Gerais (R$ de mil) 

2008 40.253 7.472 5.387,17 14.232 

2009 41.999 7.479 5.615,59 14.328 

2010 61.628 7.536 8.177,81 17.931 

2011 102.362 7.545 12.566,86 19.573 

2012 98.796 7.553 13.080,36 21.601 

2013 107.079 7.789 13.747,46 26.520 

2014 128.828 7.803 16.510,06 28.498 

2015 113.107 7.816 14.471 29.347 

Fonte: IBGE/SIDRA 2015; DATASUS, 2012. 

Em toda a extensão do município é possível notar o predomínio de lojas varejistas de consumo (mercados, 
padarias, supermercados, etc.). A cidade possui um potencial turístico a ser explorado em função do seu 
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passado colonial, das cachoeiras, do museu dos Escravos e da fazenda Boa Esperança. Entretanto, 
atualmente o reflexo da atividade turística na economia é quase nulo.  

Grande parte desses negócios é familiar, sendo assim, a geração de emprego e renda é restrita. Boa parte 
dos serviços é ofertada de acordo com a demanda da mineração, pois o aumento da mão de obra e de 
trabalhadores vindos de outras regiões aquece esses setores.    

Em relação a agricultura o cultivo de tangerina Ponkan movimenta uma parcela importante da economia 
local. Consiste no maior produtor do estado de Minas Gerais, chegando a produzir em 2016, 45 mil toneladas 
e, em 2017, a produção ficou em torno de 60 mil toneladas. O período de maior movimentação econômica 
ocorre a partir de setembro, período em que os 500 agricultores distribuídos em 5 mil hectares contratam 
muitos trabalhadores temporários vindos de diversas partes do Brasil e até mesmo de outros países. É 
importante fomentar e estruturar tal atividade, considerando que a vocação local deve estar associada às 
políticas que suportem a população flutuante atraída pela sazonalidade da atividade agropecuária. 

A desigualdade social no município passou por uma diminuição após o ano de 2000, acompanhando a 
realidade do estado de Minas Gerais. Nota-se ainda que a renda é menos concentrada em Belo Vale em 
comparação a Congonhas e com a média do estado. Destaca-se que o estado tinha a maior desigualdade de 
renda do Sudeste no início dos anos 90, e passou a ser o estado menos desigual da região em 2010 
(IBGE/Censos 1991, 2000 e 2010). No Brasil, a desigualdade de renda, expressa pelo índice de Gini, também 
apresenta trajetória consistente de queda.  

Usou-se como parâmetro de análise o Índice de Gini, tanto para analisar a qualidade de vida da população 
quanto a concentração de renda. Essa análise demonstra que tanto no estado quanto no município houve 
uma leve melhoria em relação à desigualdade social, mas que ainda devem ser consideradas ações para 
minimizar. Deste modo, o Quadro 14 indica que, a desigualdade e o percentual da população em situação de 
extrema pobreza em Belo Vale vêm diminuindo, principalmente no período entre 2000 e 2010, o que se deve 
ao aumento da renda média per capita, cenário favorável a empregabilidade da população e políticas 
públicas para erradicação da pobreza.  

Quadro 14: Índice de Renda, Pobreza e Desigualdade - 20010, Belo Vale – MG. 

Renda, Pobreza e Desigualdade 

Unidade 
Territorial 

1991 2000 2010 

Renda 
per 

capta 
(R$) 

Extrema 
Pobreza 

(%) 

Índice 
Gini 

Renda 
per 

capta 
(R$) 

Extrema 
Pobreza 

(%) 

Índice 
Gini 

Renda 
per 

capta 
(R$) 

Extrema 
Pobreza 

(%) 

Índice 
Gini 

Belo Vale 177,64 24,36 0,47 311,87 10,77 0,50 524,03 4,40 0,46 

Minas 
Gerais 

373,85 17,84 0,61 548,87 9,05 0,61 749,69 3,49 0,56 

Brasil 447,56 18,64 0,63 592,46 12,48 0,64 793,87 6,62 0,60 

Fonte: IBGE/Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010. 

As consequências da diminuição do Índice de Gini também estão associadas à distribuição de renda entre os 
mais pobres, ou seja, com os programas sociais de transferência de renda e a conjuntura econômica positiva., 
Houve melhoras em relação à geração e distribuição de renda no Estado e no país, resultado capaz de 
impactar na redução do nível de desemprego. Procurando cada vez mais diminuir as desigualdades sociais, é 
fundamental ampliar as ofertas de emprego, melhorar a oferta de cursos profissionalizantes e proporcionar 
apoio aos programas de assistência social. 
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Quadro 15: Recursos do governo aplicado em Belo Vale entre os anos de 2015 e 2018. 

Ano 

Recursos do governo aplicados em Belo Vale - MG 

Recurso transferido apenas ao 
município 

Gastos direto do governo 
federal no município 

Benefícios do cidadão no 
município  

2015 R$ 13,88 milhões R$ 0,00 R$ 695,03 mil 

2016 R$ 17,71 milhões R$ 0,00 R$ 767,27 mil 

2017 R$ 19,84 milhões R$ 0,00 R$ 646,83 mil 

2018 R$ 27,94 milhões R$ 0,00 R$ 653,78 mil 

Fonte: Portal da Transparência. 

Em relação às finanças e repasses públicos ao município de Belo Vale, nota-se que vem crescendo ao longo 
dos anos como mostra no Quadro 15 De acordo com a pesquisa de campo os entrevistados do setor público 
relataram preocupação em relação à dependência econômica criada pelo município tanto de repasses 
público quanto da atividade mineradora.  

A CFEM (Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais) é uma receita originária da União. 
No ano de 2018 o município de Belo Vale arrecadou R$ 29.550.453,75, segundo dados do DNPM. De acordo 
com entrevistas realizadas no município, a CFEM atualmente já é a principal arrecadação do município, 
tendendo a crescer com novos projetos na área de mineração. 

Outra questão levantada pelos entrevistados, foi a necessidade de investimentos na criação de 
oportunidades para a instalação de novas empresas a fim de gerar novos empregos e arrecadação de 
tributos, e proporcionar o desenvolvimento do município como um todo. Vale ressaltar a necessidade e 
importância – relatado inclusive nas entrevistas realizadas com membros do setor público municipal – de se 
diversificar a economia do município, fortalecendo o comércio, por exemplo, já considerado por muitos como 
vocação de Belo Vale. 

1.3.5.1.2 -  Economia do município de Congonhas  

De acordo com as entrevistas o aumento do custo de vida no município está ligado as despesas com aluguel 
de imóveis e outras necessidades básicas que estão diretamente relacionadas às atividades de mineração no 
município, uma vez que as principais empresas têm contingente expressivo de trabalhadores vindos de 
outras regiões e aumentam a demanda por serviços, cuja oferta nem sempre cresce no mesmo ritmo. 

Nas entrevistas foi percebido que trabalhadores desempregados, vindos de outras regiões, continuam no 
município se mantendo em empregos informais, à espera de uma nova oportunidade e com expectativa de 
melhoria do setor para serem recontratados pelas mineradoras. Essa situação faz com que famílias que antes 
tinham planos de construir seus próprios lares se mantenham em situação de aluguel, coabitação familiar ou 
em residências com situação precária. A baixa da economia, também relacionada à diminuição de oferta de 
trabalho nas mineradoras, indica um possível agravamento no déficit habitacional. 

Quadro 16: PIB a preços correntes, População e PIB per capita do município de Congonhas – MG (2008 – 2015). 

Período 

Produto 
Interno 

Bruto em R$(x1000) 
(R$ Mil) 

Congonhas 

População de 
Congonhas 

(Nº de habitantes) 
 

PIB per capita 
Congonhas 
(R$ de mil) 

PIB per capita 
Minas 

Gerais (R$ de mil) 

2008 885.469 48.066 18.421,94 14.232 

2009 821.383 48.723 16,858,21 14.328 
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Período 

Produto 
Interno 

Bruto em R$(x1000) 
(R$ Mil) 

Congonhas 

População de 
Congonhas 

(Nº de habitantes) 
 

PIB per capita 
Congonhas 
(R$ de mil) 

PIB per capita 
Minas 

Gerais (R$ de mil) 

2010 1.922.674 48.519 39,627,23 17.931 

2011 2.755.150 49.077 56.139,33 19.573 

2012 3.117.064 49.616 62.823,76 21.601 

2013 3.440.406 51.709 66.533,98 26.520 

2014 3.586.201 52.280 68.596,04 28.498 

2015 2.851.343 52.827 53.975,10 29.347 

Fonte: IBGE/SIDRA 2015; DATASUS, 2012. 

Os dados mostrados no Quadro 16 refletem as oscilações no Produto Interno Bruto (PIB) por Habitante em 
Congonhas de 2008 a 2015. Nota-se que até o ano de 2009 se manteve estável com resultado bem próximo 
ao PIB de MG, e que em 2010 o PIB cresceu fortemente superando o resultado estadual. Esse aumento deve 
considerar a demanda de trabalho e renda nesse período visto que a equipe técnica, durante entrevistas com 
os moradores, coletou relatos de que o município em 2013 apresentou bons índices de crescimento. 

Contudo, no município de Congonhas, 56,6% dos empregos formais estão ligados à atividade minerária e à 
administração pública (Quadro 17), sendo estes os que mais empregam, seguidos respectivamente pelo setor 
de serviços, comércio, indústria de transformação, construção civil e, por último, agropecuária. 

Quadro 17: População ocupada por atividade do setor econômico e remuneração média dos empregados formais 
por setor no município de Congonhas - MG, em 2016. 

NÚMEROS DE PESSOAS OCUPADAS POR ATIVIDADE ECONÔMICA EM CONGONHAS - 2016 

Indicadores por Setor 
Número de pessoas 

alocadas 
Participação relativa 

nos empregos formais % 
Remuneração média 

Dos empregados formais (R$) 

Extração Mineral 5.161 34,33 3.159,10 

Indústria de Transformação 1.159 7,71 1.420.12 

Construção Civil 489 3,25 2.164,19 

Comércio 1.921 12,78 1.197,96 

Serviços 3.347 20,20 1.812,70 

Administração Pública 2.890 22,26 3.178,88 

Agropecuária 63 0,42 968,38 

Total 15.030 100,00 2.542,65 

Fonte: ISPER, 2016. 

No entanto é necessário que haja diretrizes e programas voltados para os setores de comércio e serviços 
para que diminua a dependência econômica voltado somente para o setor da mineração.   

Com base na concentração de renda da população local, usou-se como parâmetro de análise o Índice de Gini, 
que mede a concentração de renda da população de determinado município (Quadro 18). Essa análise 
demonstra que no município houve pequena redução da desigualdade social e melhora das condições de 
vida especialmente em relação à população que se encontrava em extrema pobreza, com diminuição 
proporcional significativa, o que demonstra incentivos em políticas sociais sobretudo entre 2000 e 2010. 
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Quadro 18: Índice de Renda, Pobreza e Desigualdade - 20010, Congonhas - MG 

Renda, Pobreza e Desigualdade 

Unidade 
Territorial 

1991 2000 2010 

 

Renda 
per 

capta 
(R$) 

Extrema 
Pobreza 

(%) 

Índice 
Gini 

Renda 
per 

capta 
(R$) 

Extrema 
Pobreza 

(%) 

Índice 
Gini 

Renda 
per 

capta 
(R$) 

Extrema 
Pobreza 

(%) 

Índice 
Gini 

Congonhas 358,04 11,45 0,54 443,57 5,84 0,51 760,35 1,28 0,50 

Minas 
Gerais 

373,85 17,84 0,61 548,87 9,05 0,61 749,69 3,49 0,56 

Brasil 447,56 18,64 0,63 592,46 12,48 0,64 793,87 6,62 0,60 

Fonte: IBGE/Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010. 

Cada vez mais é necessário incentivar os programas de assistência social, melhoria dos serviços públicos 
como saúde, segurança e educação, oferta de empregos, distribuição de renda e acesso às atividades de lazer 
com o objetivo de assegurar a melhoria da qualidade de vida no município.  

Quadro 19: Recursos do governo aplicados em Congonhas nos anos de 2015, 2016, 2017, 2018. 

Ano 

Recursos do governo aplicados em Congonhas - MG 

Recurso transferido apenas ao 
município 

Gastos direto do governo 
federal no município 

Benefícios do cidadão no 
município  

2015 R$ 86,36 milhões R$ 0,00 R$ 1,94 milhão 

2016 R$ 101,24 milhões R$ 0,00 R$ 2,11 milhões 

2017 R$ 105,20 milhões R$ 0,00 R$ 1,99 milhão 

2018 R$ 156,33 milhões R$ 0,00 R$ 2,10 milhões 

Fonte: Portal da Transparência. 

Apesar da vocação mineradora do município, é importante buscar a diversificação da economia, sobretudo 
no que diz respeito ao turismo, outra vocação municipal. No que se refere às finanças e repasses públicos ao 
município de Congonhas, nota-se que vem crescendo ao longo dos anos como visto no (Quadro 19). 

A CFEM (Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais) é uma receita originária da União. 
No ano de 2018 o município de Congonhas arrecadou R$ 172.654.414,44, segundo dados do DNPM. 

1.3.5.2 -  Educação 

Para analisar a situação dos serviços de educação é fundamental conhecer a distribuição das instituições de 
ensino regular e matrículas nos setores público e privado em cada nível de ensino. Assim, para poder 
caracterizar tais informações se faz necessário também explorar os principais índices relativos à educação. 

Dentre os indicadores, aqueles relacionados à qualidade na educação, conforme diretrizes e metas 
governamentais são: 

• O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), elaborado pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), tem como objetivo avaliar a evolução (de 

escolas, municípios, estados e do país) e a qualidade do ensino. 

• O Plano de Metas - Compromisso todos pela Educação - no qual municípios e estados aderem e, a 

partir daí, criam seu Plano de Ações Articuladas (PAR), uma espécie de PDE local (um plano de ação 



   

Página 28 de 124 
 
CSN Mineração – Mina Casa de Pedra 
Estudo de Impacto Ambiental – Obra Emergencial – Cava Corpo Norte 
BPI_CSN_ALTBAN_EIA_LC_VOL IV 

para alcançar metas escolhidas pelo próprio município). Com ele, os gestores escolares e municipais 

identificam as prioridades para a educação na cidade e escolhem os programas apoiados pelo MEC 

que querem implantar.   

Esses índices servirão como indicadores para compreender a realidade dos municípios que será confrontada 
com as metas e diretrizes dos planos e pactos dos Governos Federais e Estaduais. 

1.3.5.2.1 -  Educação do município de Belo Vale 

Para analisar e entender a situação dos serviços de educação em Belo Vale se faz necessário compreender a 
distribuição das instituições de ensino regular e das matrículas nos setores público e privado em cada nível 
de ensino. Para qualificar tais informações se faz necessário também explorar os principais índices relativos 
à educação.  

De acordo com o (Quadro 20) as escolas de ensino ativas, apontados pelos dados da Secretaria Estadual de 
Educação do Estado de Minas Gerais, estão distribuídas na área urbana (6 estabelecimentos) e rural (5 
estabelecimentos) do município de Belo Vale. O município de Belo Vale conta com uma escola estadual, nove 
escolas municipais e uma escola privada, conforme quadro abaixo. Em relação às escolas rurais, foi 
constatado durante as entrevistas com a gestão municipal que, atualmente, existem seis escolas rurais e não 
apenas cinco, como foi apresentado pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. 

Quadro 20: Estabelecimentos de ensino ativos, julho de 2018, Belo Vale - MG. 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO ATIVOS – BELO VALE, MG 

Identificação/Escolas Localização Endereços 

Relação de Escolas Estaduais 

01- EE Doutor Gama Cerqueira Urbana R. Tupiniquins 

Relação de escolas Municipais 

02 - EM Rosa Malaquias Urbana R. Tupis 

03 - EM José Antônio Cordeiro Santos Rural Povoado Chácara dos Cordeiros 

04 - EM Santana do Paraopeba Urbana Povoado dos Costas 

05 - EM Eugênio Sampaio Rural Povoado dos Pintos 

06 - EM Maria da Conceição Mendes Rural Povoado de Lages 

07 - EM Padre Virgílio Monteiro Penido Rural Povoado de Roças Novas de 
Baixo 08 - EM José Fernandes Rural Povoado de Roças Novas de Cima 

09-EM Maria da Conceição Monteiro de Castro 
Soares 

Urbana R. José Augusto Resende 

10 - EM Prefeito João Eustáquio Urbana R. Francisco Fernandes Filho 

Relação de escolas Privadas 

11-Escola Maria Senhorinha de Lima Urbana R. Maria Senhorinha de Lima 

Fonte: SEEMG, 2018. 

A Escola Municipal Maria da Conceição Monteiro de Castro Soares oferece o ensino fundamental dos anos 
iniciais e a Educação de Jovens e Adultos (EJA) do nível ensino fundamental/anos iniciais. Do total das escolas 
municipais, sete oferecem creche, pré-escola e o ensino fundamental dos anos iniciais identificadas no 
Quadro 20 como (03, 04, 05, 06, 07, 08 e 10), enquanto a Escola Municipal Rosa Malaquias oferece somente 
a educação infantil (creche e pré-escola). De acordo com os serviços de educação Belo Vale possui a escola 
Estadual de Belo Vale que, além de oferecer o ensino fundamental dos anos finais e o ensino médio, também 
oferece a Educação de Jovens e Adultos (EJA) do nível ensino médio. Por fim, a única escola privada do 
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município, Escola Maria Senhorinha de Lima, oferece o ensino da educação infantil (pré-escola) e o ensino 
fundamental dos anos iniciais (1º ao 5º ano) e finais (do 6º ao 9º ano). Já o Ensino Superior não existe no 
município e a população tem que se deslocar para cidades mais próximas. Os principais lugares de procura 
são Conselheiro Lafaiete, Barbacena e Belo Horizonte. 

O município de Belo Vale, apresenta evolução na taxa de analfabetismo, pois em 1991, 82% da população 
maior de 15 anos de Belo Vale estava alfabetizada, passando para 91,57% em 2010, taxa inferior a estadual 
(91,91%), inferior a região Sudeste (94,72%%) e do Brasil (91%). Percebe-se que apesar da evolução, a taxa 
de alfabetização da população ainda demanda atenção dos gestores públicos municipais. 

Quadro 21: Pessoas de 15 anos ou mais alfabetizadas do município de Belo Vale – 1991 - 2010. 

 

Total (15 anos ou mais) Alfabetizadas 

1991 2000 2010 
Absoluto % 

1991 2000 2010 1991 2000 2010 

Belo Vale 4.862 5.725 6.027 3.987 5.067 5.519 82 88,51 91,57 

Minas 
Gerais 

10.318.543 12.724.340 15,113,313 8.520.242 11.284.506 13.890.289 82,57 88,68 91,91 

Brasil 94.920.905 118.515.894 143.975.876 76 .596.9 
73 

103.298.162 130.477.800 80,7 87,16 91 

Fonte: Datasus, 2010. 

O UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a infância) evidencia o quanto as estratégias na área da educação 
estão sendo trabalhadas de forma eficaz. Dados do IBGE 2010, apresentam que Belo Vale possuía 80,3% das 
crianças com idades de 4 a 5 anos (139) e 97,2% das crianças com idades entre 6 a 10 anos (508) frequentes 
na escola. Esses dados demonstram necessidade de maior atenção para a educação infantil.  

No (Quadro 22) observa-se o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) que é um indicador de 
qualidade educacional que combina o desempenho nas provas com a aprovação em cada etapa de ensino. 
Nos anos iniciais, o IDEB de Belo Vale subiu de 4,6 para 6,4 entre 2005 e 2015 respectivamente, tendo 
superado, praticamente em todos os anos, suas respectivas metas projetadas. Quanto ao IDEB nos anos 
finais, este subiu em Belo Vale, de 2,9 para 3,3, não alcançando a meta projetada no ano de 2015. Segundo 
o INEP, tal fato acontece pela reprovação e falta de motivação ocasionando o abandono escolar, o que torna 
ainda mais evidente a falta de progressão dos alunos e o aumento da taxa de abandono escolar. 

Quadro 22: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica ‐ IDEB observado nos anos de 2007, 2009, 2011, 2013 e 
2015 e as Metas Projetadas para a rede Municipal de Belo Vale – MG. 

Unidade 

territorial 

Ensino 

Fundamental 

IDEB OBSERVADO METAS PROJETADAS 

2
0

0
5

 

2
0

0
7

 

2
0

0
9

 

2
0

1
1

 

2
0

1
3

 

2
0

1
5

 

2
0

0
7

 

2
0

0
9

 

2
0

1
1

 

2
0

1
3

 

2
0

1
5

 

2
0

1
7

 

2
0

1
9

 

2
0

2
1

 

Belo Vale 
Anos Iniciais 4,6 4,8 5,3 5,1 6,3 6,4 4,6 5,0 5,3 5,6 5,9 6,1 6,4 6,6 

Anos Finais 2,9 3,3 3,7 3,7 4,2 3,3 2,9 3,0 3,3 3,7 4,1 4,3 4,6 4,9 

Fonte: IDEB, 2015. 

O acesso da população adulta à educação é um importante indicador para redução do analfabetismo e 
melhoria da escolaridade da população. Pelo fato de este dado reunir a baixa escolaridade das gerações mais 
antigas, ele carrega um grande peso (PNUD, 2013). Em 2010, 9,31% da população com 25 anos ou mais do 
município de Belo Vale não tinham completado o Ensino Fundamental, e 12,29% da população de Belo Vale 
o ensino médio (Quadro 23). Tais dados indicam que é preciso criar medidas para o retorno desses adultos à 
educação. 
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Quadro 23: Expectativa de Anos de Estudo em Belo Vale e Minas Gerais nos anos de 1991, 2000 e 2010. 

Unidade 
Territorial 

Expectativa de Anos de Estudo em Congonhas – 2010 

1991 2000 2010 

Belo Vale 7,95 8,31 9,80 

Minas Gerais 8,36 9,16 9,38 

Fonte: Atlas Brasil, 2010. 

No município de Belo Vale é possível notar que houve um aumento significativo da expectativa de anos de 
estudo entre 1991 e 2010. Em 2010, os índices apresentados para o município superaram a média alcançada 
pelo estado de Minas Gerais. Tal fator indica que houve em Belo Vale um estímulo às políticas voltadas para 
a educação. Porém, mesmo com as informações de melhoria dos índices de educação, a partir do cruzamento 
dos dados e das entrevistas realizadas, é necessário que tenha mais investimentos no setor de forma ampla 
através de incentivo à permanência dos alunos nas escolas, cursos técnicos e profissionalizantes. 

Segundo dados do IBGE 2015, o município de Belo Vale tinha no ensino fundamental 64 docentes ativos, 20 
docentes no ensino médio e 15 no pré-escolar. Segundo informações do (INEP, 2017), é recomendado pelo 
Ministério da Educação que os professores que lecionam para o ensino fundamental, anos finais, e para o 
ensino médio tenham curso superior completo. Em Belo Vale e Congonhas, essa exigência não é cumprida 
em sua totalidade, em Belo Vale 69,6% dos professores do ensino fundamental ainda estão cursando ensino 
superior. Essa falta de especialização muitas vezes traz consequências na prática pedagógica, e na qualidade 
do ensino, influenciando o alto índice de abandono escolar tanto no ensino fundamental quanto no ensino 
médio. 

As dimensões avaliadas são: gestão educacional, formação de professores e de profissionais de serviço e 
apoio escolar, práticas pedagógicas e avaliação, infraestrutura física e recursos pedagógicos. Segundo o Plano 
de Ações Articuladas (PAR), é preciso avaliar a educação por áreas de atuação e cada área apresenta 
indicadores específicos de acordo com as dimensões avaliadas. 

Quadro 24: Síntese do Diagnóstico do PAR, do município de Belo Vale /MG, 2018. 

Município Atenção Básica 
Pontuação 

4 3 2 1 n/a* 

Belo Vale 

1. Gestão Educacional 7 3 6 4 0 

2. Formação de Professores e de Profissionais de Serviços e Apoio 
Escolar 

3 2 1 2 2 

3. Práticas Pedagógicas e Avaliação 5 3 0 0 0 

4. Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos 1 7 6 0 0 

Total 16 15 13 6 2 

Fonte: SIMEC/PAR, Ministério da Educação 2018. *n/a: Não se aplica. 

Legenda:  pontuado de 1 a 4, sendo a pontuação 01- situação crítica, pontuação 02 - situação insuficiente (com mais 
aspectos negativos do que positivos), pontuação 03 - situação que apresenta mais aspectos positivos do que negativos 
e pontuação 04 - situação positiva. 

Belo Vale não possui educação profissional, técnica ou de nível superior. Em uma análise global, observa-se 
avanços e programas para erradicação do analfabetismo e aumento da escolaridade, porém é preciso 
melhorar a progressão no ensino médio (Quadro 24). Sendo assim, é importante reforçar a importância de 
diretrizes que proporcionem a melhoria de tais fatores. 
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1.3.5.2.2 -  Educação do município de Congonhas 

No âmbito da distribuição do total das escolas no município de Congonhas, 30 delas oferecem educação 
infantil, nível pré-escola como fica evidente no (Quadro 25) e outras 11 escolas dispõe de creche. O ensino 
fundamental dos anos iniciais é oferecido na escola Estadual Barão de Congonhas e em outras 26 escolas 
municipais e 6 privadas, entre elas o Colégio Nossa Senhora da Piedade, enquanto o ensino fundamental dos 
anos finais é oferecido nas escolas da rede estadual Barão de Paraopeba e Feliciano Mendes, e em 11 escolas 
municipais e seis escolas privadas identificadas no quadro supracitado. O Ensino Médio é ofertado nas 
escolas estaduais e em quatro escolas privadas. O EJA (Sistema de Educação para Jovens e Adultos) é 
oferecido nas escolas estaduais Barão de Paraopeba, Feliciano Mendes e Lamartine de Freitas. Para atender 
às crianças especiais, existe a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) que oferta a educação 
infantil no nível pré-escola e o ensino fundamental nos anos iniciais e finais. Algumas escolas ainda oferecem 
a educação profissionalizante, o médio/magistério e o médio integral. 

Quadro 25: Estabelecimentos de ensino ativos, julho de 2018, Congonhas - MG. 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO ATIVOS – CONGONHAS, MG. 

Identificação/Escolas Localização Endereços 

Relação de escolas Estaduais 

01-EE Barão de Congonhas Urbana AV. Presidente Getúlio Vargas 

02-EE Barão de Paraopeba Urbana R. Osório Vargas 

03-EE Felicianos Mendes Urbana R. João Paulo Arges 

04-EE Lamartine de Freitas Urbana R. Raimundo Barbosa 

Relação de Instituto Federal 

05 - Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Minas Gerais – Campus Congonhas 

Urbana Av. Michel Pereira de Souza 

Relação de escolas Municipais 

06-EM João Narciso Urbana R. Aparecida 

07-EM Engenheiro Oscar Weinschenck Urbana Praça Sete de Setembro 

08-EM José Cardoso Osório Urbana R. Dom Rodolfo 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO ATIVOS – CONGONHAS, MG. 

09-EM Judith Augusta Ferreira Urbana AV. Tiradentes 

10-EM Santa Quitéria Urbana R.Padre Pedro Pinto Fernandes 

11-EM Lucas Estevão Monteiro Urbana R. Juca Cordeiro 

12-EM Amynthas Jacques de Moraes Urbana R. José Rocha 

13-EM José Antônio da Silva Urbana R. São Cristóvão 

14-EM-Dona Maria Oliveira Castanheira Urbana AV. Michael Pereira de Souza 

15-EM-Senhor Odorico Martinho da Silva Urbana R. Anastácia Dantas 

16-EM Dona Mariana Seabra Urbana R. A 

17-EM Padre Jacinto Pinheiro Urbana R. Eduardo Cardoso Rezende 

18-EM Doutor Antônio Moreira de Souza e Silva Urbana R. São Sebastião 

19-EM Maria Batista de Jesus Urbana R. Santa Cecília 

20-EM João Olynto Ferraz Urbana R. José Braz Cardoso 

21-EM Doutor Victoriano Ribeiro Urbana R. José Pedro 

22-EM Maria Augusta Monteiro Urbana AV. Bias Fortes 

23-EM Rosália Andrade da Glória Urbana R. Joaquim da Rosinha 
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ESTABELECIMENTOS DE ENSINO ATIVOS – CONGONHAS, MG. 

24-EM Dom João Muniz Urbana R. Izídio Alves Dias 

25-EM Fortunata de Freitas Junqueira Urbana Praça Santo Afonso 

26-EM José Monteiro de Castro Urbana R. José Bento Pinheiro 

27-EM Conceição Lima Guimarães Urbana R. Onze 

28-EM Michael Pereira de Souza Urbana R. Danilo José Gonçalves Ferreira 

29-EM Dona Caetana Pereira Trindade Urbana R. Nossa Senhora, do Rosário 

30-EM Jair Elias Urbana R. Fernando Cabral 

31-EM Augusto Silva Urbana R. Doutor Vitorino 

32-EM Nossa Senhora da Ajuda Urbana R. Dom João Muniz 

33-Creche Municipal Dom Luciano Pedro Mendes 
de Almeida 

Urbana R. Crispim Francisco Mendes 

34-Centro Municipal de Educação Infantil Pingo de 
Gente 

Urbana AV. Tiradentes 

35- CESU Professor Juvenal Freitas Ribeiro Urbana AV. Bias Fortes 

36-Centro Municipal de Educação Infantil Rosa 
Cordeiro de Freitas 

Urbana R. Sálvio Coelho Neto 

37-CEMEI Maria José de Andrade Urbana R. José Moreira 

Relação de escolas Privadas 

38-CET – Centro de Educação Tecnológica General 
Edmundo de Macedo Soares e Silva 

Urbana R. Dom Pedro I 

39-Colégio Nossa Senhora da Piedade Urbana Praça Dom Silvério 

40-APAE Escola Casa de Andréia Urbana AV. Minas Gerais 

41-Colégio Arcebispo Dom Oscar de Oliveira Urbana R. Joaquim Frederico Ronki 

42- Escola Politécnica Ramos Urbana R. João Venâncio 

43-Instituto Educacional do Saber Urbana R. Ideal 

44-Colégio Batista de Congonhas Urbana R. Raimundo Barbosa 

45-Escola Infantil Tico e Teco Urbana R. Teófilo Marques 

46-Colégio Sagrado Coração de Jesus Urbana R. Isabelinha 

47-Centro de Educação Pequeno Aprendiz Urbana R. Nove 

48- Universidade Presidente Antônio Carlos Urbana Praça Santo Afonso 90 

Fonte: SEEMG, 2018. 

Congonhas também possui o ensino de nível superior presencial oferecido através do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais ‐ IFMG, com de cursos de graduação e pós‐graduação, e 
ainda uma universidade privada, a UNIPAC – Universidade Presidente Antônio Carlos. Além da oferta de 
ensino nas escolas de educação básica. 

A porcentagem de alfabetizados congonhenses subiu de 90,24% em 1991 para 95,57% em 2010. Dessa 
forma, a educação no município alcançou a primeira meta 9 do projeto de lei do PNE (Plano Nacional de 
Educação), que visa “elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015 
e erradicar, até 2020, o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional”. 

A partir dos critérios considerados pela UNESCO, a taxa de analfabetismo acima de 5% é inaceitável. O 
parâmetro desejado para educação é a meta 5 do PNE (Plano Nacional de Educação), que considera a taxa 
de alfabetização de crianças até os 8 anos de idade. De acordo com os dados fornecidos pelo (IBGE, 2010), 
no município de Congonhas, 1.369 estudantes, 88,8% das crianças de 4 a 5 anos, e 3.503, 99,5% com idades 
entre 6 a 10 anos, estavam matriculadas e são frequentes nas escolas. Podemos observar bons índices de 
alfabetização na região.  



   

Página 33 de 124 
 
CSN Mineração – Mina Casa de Pedra 
Estudo de Impacto Ambiental – Obra Emergencial – Cava Corpo Norte 
BPI_CSN_ALTBAN_EIA_LC_VOL IV 

Os documentos que norteiam a educação básica atualmente são a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Brasileira - LDB (Lei nº 9.394), as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica e o Plano Nacional 
de Educação (2014/2024). 

De acordo com os dados do Quadro 26, observa-se que o município de Congonhas, está abaixo das taxas do 
país nos anos de 2010 e 2012 comparado aos índices do país. Valores abaixo de 100% significa que as vagas 
oferecidas não são suficientes para receber todas as crianças nesse nível escolar da educação infantil. Já a 
taxa de escolarização da pré-escola, do ensino fundamental (Quadro 27), exceto no ano de 2012, e do ensino 
médio (Quadro 28) referente ao município de Congonhas estão acima da média brasileira. 

Quadro 26: Taxa de escolarização da educação infantil de Congonhas, 2010, 2012. 

Ano 
Unidade 

Territorial 

Creche Pré-Escola 

Matrícula 

Demanda 
(população 

de 0 a 3 
anos) 

Taxa de 
escolarização 

liquida (%) 
Matrícula 

Demanda 
(População 

de 4 a 5 
anos) 

Taxa de 
Escolarização 

liquida (%) 

2010 
Congonhas 192 2.568 7,47 1.283 1.387 92,50 

Brasil 2.064,653 10.925,893 18,89 4.692,045 5.801,583 80,88 

2012 
Congonhas 298 2.682 11,11 1.222 1.292 94,58 

Brasil 2.540,791 11.234,753 22,61 4.754,721 5.678,35 83,73 

Fonte: INEP, 2010-2012. 

Quadro 27: Taxa de escolarização do ensino fundamental de Congonhas, 2010 - 2012. 

Ano Unidade 
Territorial 

Matrícula Demanda (população de 6 a 14 anos) Taxa de escolarização bruta 
(%) 

2010 
Congonhas 7.334 6.899 106,30 

Brasil 31.005.341 29.201.140 106,18 

2012 
Congonhas 6.796 7.127 95,35 

Brasil 29.320,385 29.827,806 98,30 

Fonte: INEP, 2010-2012. 

Quadro 28: Taxa de escolarização do ensino médio de Congonhas, 2010 - 2012. 

Ano  Unidade 
territorial 

Matrícula Demanda (população 
de 15 a 17 anos) 

Taxa de escolarização 
bruta (%) 

2010 
Congonhas 2.359 2.633 89,59 

Brasil 8.357.675 10.357.874 80,69 

2012 
Congonhas 2.686 2.715 98,93 

Brasil 8.376,852 10.372,726 80,76 

Fonte: INEP, 2010-2012. 

Desta forma, ainda que este tipo de indicador não seja suficiente para compreender a complexa realidade 
do processo de ensino e aprendizagem, é essencial a existência de uma medida que oriente os gestores na 
elaboração das políticas públicas da educação. 
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Quadro 29: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica ‐ IDEB observado nos anos de 2007, 2009, 2011, 2013 e 
2015 e as Metas Projetadas para a rede Municipal de Congonhas – MG. 

Unidade 
territorial 

Ensino 
Fundamental 

IDEB OBSERVADO METAS PROJETADAS 
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Congonhas 
Anos Iniciais 4,7 5,1 5,7 6,1 6,2 6,5 4,7 5,1 5,5 5,7 6.0 6,2 6,5 6,7 

Anos Finais 3,8 4,0 4,2 4,6 4,6 5,1 3,8 4,0 4,3 4,7 5,0 5,3 5,5 5,8 

Fonte: IDEB, 2015. 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) é um indicador de qualidade educacional e 
estabelece o desempenho nas provas com a aprovação em cada etapa de ensino Quadro 29. Criado em 2007, 
o índice que varia em uma escala de 0 a 10, tem como meta a nota 6 que seria equivalente ao patamar 
educacional da Finlândia e Estados Unidos. 

Os resultados do IDEB para Congonhas demonstram que o município vem aumentando as metas 
estabelecidas (Quadro 29). O índice nos anos finais subiu de 3,8 em 2007, para 5,1 em 2015, o que demonstra 
uma contínua melhoria da educação acompanhando o índice mineiro. Quando consideradas todas as redes 
de ensino, o IDEB mineiro aumentou de 5,9 (2011) para 6,3 (2015). 

Quadro 30: Expectativa de Anos de Estudo em Congonhas e Minas Gerais nos anos de 1991, 2000 e 2010. 

Unidade 
Territorial 

Expectativa de Anos de Estudo em Congonhas – 2010 

1991 2000 2010 

Congonhas 8,58 9,96 9,42 

Minas Gerais 8,36 9,16 9,38 

Fonte: Atlas Brasil, 2010 

No caso do município de Congonhas, é possível notar que houve uma diminuição do índice de expectativa de 
anos de estudo entre 2000 e 2010, como mostrado no Quadro 30. A expectativa de anos de estudo é um 
importante indicador usado para analisar a frequência escolar que uma pessoa deve ter ao atingir os 18 anos. 
Ainda que o índice municipal supere a esfera estadual no período analisado, é necessário compreender as 
razões que levaram à diminuição da expectativa de anos de estudo.  

Com base na coordenação dos próprios gestores sobre a situação da educação dos municípios foi utilizado o 
instrumento de gestão do MEC, PAR (Plano de Ações Articuladas) que exige que os gestores façam uma 
avaliação e plano de metas para a região. Essa análise é importante para entender a situação da educação 
no município, pois permite dimensionar as capacidades de gestão instaladas, os pontos fortes e os principais 
problemas da rede municipal pela perspectiva dos atores locais que planejam, implementam, controlam e 
avaliam a política educacional, conforme Quadro 31. O diagnóstico é elaborado por uma equipe técnica 
representativa dos diversos segmentos da rede de ensino. 

Foram avaliados os principais quesitos: gestão educacional, formação de professores e de profissionais de 
serviço e apoio escolar, práticas pedagógicas e avaliação, infraestrutura física e recursos pedagógicos. 
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Quadro 31: Síntese do Diagnóstico do PAR, dos municípios de Congonhas/MG, 2018. 

Congonhas 

Atenção Básica 
Pontuação 

4 3 2 1 n/a* 

Gestão Educacional 13 3 4 0 0 

Formação de Professores e de Profissionais de Serviços e 
Apoio Escolar 

4 2 0 2 2 

Práticas Pedagógicas e Avaliação 4 2 2 0 0 

Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos 8 3 3 0 0 

Total 29 10 9 2 2 

Fonte: SIMEC/PAR, Ministério da Educação 2018. *n/a: Não se aplica. 

Legenda:  pontuado de 1 a 4, sendo a pontuação 01- situação crítica, pontuação 02 - situação insuficiente (com mais 
aspectos negativos do que positivos), pontuação 03 - situação que apresenta mais aspectos positivos do que negativos 
e pontuação 04 - situação positiva. 

Os resultados do PAR, disponibilizado no site do SIMEC, indicam que neste ano já foram investidos no 
município de Congonhas, na área da educação, R$ 346.272,80 (trezentos e quarenta e seis mil e duzentos e 
setenta e dois reais e oitenta centavos) para o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, R$ 
536.976,66 (quinhentos e trinta e seis mil , novecentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos) para 
implementação de escolas para educação infantil (construção de creches), R$ 16.613,17 (dezesseis mil, 
seiscentos e treze reais e dezessete centavos) para construção de quadras poliesportivas – PAC II e R$ 2.670, 
06 (dois mil e seiscentos e setenta reais e seis centavos) para o programa nacional de apoio ao transporte do 
escolar – PNATE. 

Um grande problema do ponto de vista técnico, e de acordo com as análises feitas em campo, é a falta de 
escolas nas áreas rurais. O deslocamento para a cidade cria uma dificuldade para a os moradores dificultando 
o acesso à educação. Desta forma, existem esforços da gestão pública municipal para investimentos no setor 
de educação. A administração tem trabalhado para erradicar o analfabetismo, aumentar a escolaridade e 
promover o incentivo ao ensino superior. Nota-se que a educação apresenta uma contínua melhoria, 
principalmente, nos últimos anos, porém, ainda se encontra longe de ser um modelo ideal. 

1.3.5.2.3 -  Frequência à escola em Belo Vale e Congonhas 

Com base nos dados da Figura 7, existe uma desproporção entre crianças e jovens que frequentaram as 
escolas e aqueles que concluíram as etapas escolares. Essa desproporção é ainda maior se analisados os 
números de jovens com ensino médio completo, indicando um grande problema de evasão escolar nos dois 
municípios. De acordo com os dados, ainda existem boas políticas públicas para o ensino fundamental, 
porém, o ensino médio não possui uma linearidade dessa progressão, revelando um alto índice de abandono 
escolar antes da conclusão do ensino médio. 
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Figura 7: Proporção de crianças e jovens que frequentam a escola, fluxo escolar x faixa etária, dos municípios de 

Belo Vale e Congonhas, 2010. Fonte: IBGE, 2010. 

1.3.5.3 -  Infraestrutura de saneamento, energia e serviços 

Este tópico tem como finalidade caracterizar o conjunto de serviços e infraestruturas de abastecimento de 
água, esgotamento sanitário, destinação dos resíduos sólidos, energia, segurança e serviços considerados 
como fundamentais para determinar as condições de vida da população de um território. 

1.3.5.3.1 -  Infraestrutura do município de Belo Vale 

Em Belo Vale, o serviço de abastecimento de água é fornecido pela Companhia de Saneamento de Minas 
Gerais (COPASA). O município, em 2015, reunia 2.449 famílias residentes. De acordo com SIAB, Sistema de 
Informação de Atenção Básica (2015), a distribuição do abastecimento de água é realizada pela rede pública 
e são abastecidas 975 famílias (39,81%), enquanto 1.469 famílias (59,98%) tem o abastecimento de água 
realizado através de poço ou nascentes, e cinco famílias (0,20%) utilizam de outros meios para seu 
abastecimento.  

A Estação de Tratamento de Água (ETA) encontra-se localizada na área urbana de Belo Vale e trata toda a 
água distribuída para a população urbana do município.  

Nota-se que existe grande número de moradores que não usufruem dos serviços de rede de esgoto, pois 
grande parte da população do município ainda reside na área rural, onde o serviço não atende à população. 
Segundo as informações da secretaria do Meio Ambiente, Belo Vale possui apenas uma Estação de 
Tratamento de Esgoto (ETE) que atende à Sede do município.  

De acordo com análise dos dados entre a secretaria municipal do Meio Ambiente e a prefeitura de Belo Vale 
foram estabelecidas parcerias responsáveis pela destinação do lixo. Em uma Parceria Público Privadas (PPP) 
de captação de resíduos sólidos, o Governo do Estado é o principal responsável pelo incentivo financeiro e 
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pela fiscalização contratual. Em função do grande número de moradores na área rural, a incineração de lixo 
ocorre com frequência nestas áreas do município. 

Enquanto isso, a prefeitura municipal de Belo Vale é responsável por toda a execução da coleta seletiva 
incorporando e incluindo dos catadores de materiais recicláveis. Dessa forma, existe uma contribuição para 
o desenvolvimento sustentável da cidade e o engajamento social. 

Em Belo Vale, o principal meio de comunicação de massa é feito através da rádio Mega FM 98,7. Além disso, 
no município também é distribuído o jornal impresso Folha do Paraopeba, principal meio de integração 
regional. Além destes, circulam no município os jornais Estado de Minas, O Tempo, Hoje em Dia, Super Folha, 
além de jornais de Conselheiro Lafaiete, entre eles o Jornal Correio de Minas. 

A Oi é responsável pelos serviços de telefonia fixa, enquanto os serviços de telefonia e internet móveis são 
ofertados pelas operadoras TIM, OI, Claro e Vivo. Em relação aos serviços de envio e entrega de 
correspondências, no município existe apenas uma agência dos correios, localizada no centro, na avenida 
Tancredo Neves. 

Os serviços das instituições financeiras estão distribuídos pelo centro do município e são ofertados pelas 
seguintes empresas: Banco do Brasil, o Sicoob, Credicampo e o Banco Mercantil do Brasil.  

O serviço de energia elétrica é fornecido pela Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG). No município, 
11 (onze) domicílios não possuem fornecimento de energia elétrica, segundo o Censo do IBGE de 2010.  

1.3.5.3.2 -  Infraestrutura do município de Congonhas 

Em Congonhas o serviço de abastecimento de água é de responsabilidade da Companhia de Saneamento de 
Minas Gerais (COPASA), cuja administração se encontra em Conselheiro Lafaiete. Em relação ao tratamento 
de água, o município conta com três Estações de Tratamento de Água (ETAs):  

• ETA Matriz: localizada no centro da Sede (bairro Matriz). Através de captação superficial (duas 
nascentes, localizadas na região da CSN Mineração S.A e da Vale Mineração S.A), a ETA opera em 
torno de 75 litros/segundo. Conta atualmente com aproximadamente 13.560 ligações; 

• ETA Profeta: localizada no Bairro Jardim Profeta (entrada da Sede, sentido sul/norte). A captação é 
realizada no córrego Macaquinhos com uma vazão em torno de 36 litros/segundo, correspondendo 
a aproximadamente 3.300 ligações. A ETA não tem capacidade de expansão; 

• ETA Lagoa Seca: localizada no Residencial Gualter Monteiro (Lagoa Seca) com captação através de 
poços artesianos profundos (só filtração). Com uma vazão de 27 litros/segundo, conta com 2.700 
ligações, sendo que a água pode ser distribuída para a área urbana de Congonhas. Dispõe de poços 
reservas que podem ser ativados alcançando 50 litros/segundo.  

O município conta apenas com serviço de coleta do esgoto, mas não realiza o tratamento adequado. O 
sistema de abastecimento de água satisfaz às demandas dos moradores. A população paga para 
concessionária responsável pelo abastecimento de água, uma taxa de esgoto equivalente a 50% da tarifa de 
água consumida, mas o esgoto coletado é destinado “in natura” nos cursos d'água no rio Maranhão, córrego 
Macaquinhos, córrego Preto e rio Santo Antônio. A sub-bacia do rio Paraopeba recebe o esgoto de 35 
municípios sem tratamento e todo o esgoto deságua, por sua vez, na bacia do rio São Francisco. 

Em 2016 foi elaborado o Relatório de Fiscalização dos Serviços de Esgotamento Sanitário da Sede Municipal 
de Congonhas pela ARSAE-MG - Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Águas e Esgotamento 
Sanitário do Estado de Minas Gerais. De acordo com o relatório, o município descumpriu as deliberações 
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propostas pelo Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM) e não implantou o sistema de tratamento 
de esgoto adequado. O mesmo relatório ainda revelou que o serviço é regulamentado por Contrato de 
Concessão e foi firmado entre o prestador e o município no ano de 2002, tendo validade até 23/07/2032 e 
não há previsão de metas. De acordo com a prefeitura municipal de Congonhas, não há previsão de 
construção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) devido à falta de recursos.  

O serviço de coleta de resíduos em Congonhas é realizado de segunda-feira a sábado. A rota é realizada em 
bairros alternados, porém, é bem servido dentro do perímetro urbano. Os dados fornecidos pelo SIAB (2015) 
descrevem que 97,3% dos domicílios possuem o serviço de coleta de lixo, 2,6% realizam a prática de 
incineração do lixo e 11 domicílios depositam o lixo a céu aberto.    

O aterro sanitário de Congonhas cumpre todas as normas exigidas pelo Estado, que estabelecem as medidas 
para evitar a contaminação das nascentes e lençóis freáticos. Passou por um processo de obras no ano de 
2016. A COPASA é a responsável pelo tratamento e descarte final do chorume que é produzido no aterro. 
Congonhas produz cerca de 32 toneladas de resíduos sólidos por dia.  

Congonhas é abastecida pelo serviço de energia elétrica da Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG). 
No município, 43 domicílios não possuem serviço de energia elétrica, segundo informações do Censo do IBGE 
de 2010.  

Com base nas redes de rádio a principal forma de comunicação em massa conta com quatro emissoras: Rádio 
Congonhas (FM), Rádio Educativa (FM) e Rádio Colonial (FM). Em relação aos serviços de telecomunicações, 
a cidade possui acesso a TV aberta, no qual faz parte a transmissão de canais da Rede Globo, Rede 
Bandeirantes, Rede TV, TV Cultura, SBT, CNT, Rede Record, Rede Minas, TV Horizonte, Rede Vida, Rede 
Canção Nova, além de uma TV comunitária, a TV Lafaiete. 

No município de Congonhas circulam os jornais impressos Estado de Minas, O Tempo, Hoje em Dia, Super 
Folha, além de jornais de Conselheiro Lafaiete, entre eles o Jornal “Correio de Minas”.  Existe também a 
circulação do jornal quinzenal Jornal Baruc, que reúne notícias das cidades do entorno, como Congonhas, 
Conselheiro Lafaiete, Ouro Branco e outras de menor porte. 

Em Congonhas, a operadora Oi é a única responsável pelos serviços de telefonia fixa. No que se refere à 
internet e telefonia móveis, os serviços são ofertados pelas operadoras TIM, OI, Claro e Vivo. Em relação aos 
serviços de envio e entrega de correspondências, no município existe apenas uma agência dos correios, 
localizada no centro, na Praça Juscelino Kubitschek, 35. 

As instituições financeiras presentes no município são: Banco Bradesco, Santander, Caixa Econômica Federal, 
Banco Mercantil do Brasil, Banco Itaú́, Banco Bonsucesso, Banco do Povo, Banco do Brasil e SICCOB. 

1.3.5.4 -  Déficit Habitacional  

1.3.5.4.1 -  Déficit Habitacional do município de Belo Vale 

Situado na porção, central do estado de Minas Gerais, o município de Belo Vale, tem população estimada em 
7.710 pessoas em 2018. O Déficit Habitacional Municipal foi estimado a partir do Censo Demográfico de 
2010. Tal índice está relacionado às deficiências de estoque de moradias e considera as moradias que, tendo 
condições precárias na construção, devem ser repostas, a coabitação familiar forçada, moradores de baixa 
renda com dificuldades de pagar aluguel, entre outros aspectos. Desta forma, o déficit habitacional citado 
pode ser analisado como déficit por reposição de estoque – referente aos domicílios cujas condições geram 
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risco de contaminação por doenças e desconforto, como os domicílios sem paredes de alvenaria e que, 
portanto, devem ser repostos – e déficit por incremento de estoque – considerados, neste item, tantos os 
locais construídos sem fins residenciais que atualmente servem como moradia, indicando a carência por 
novas unidades, quanto à coabitação familiar. 

Em Belo Vale, o déficit habitacional total foi de 103 em 2010. Em termos relativos, comparando o déficit 
habitacional ao total de domicílios no município, o índice é de 4,17%. Observa-se ainda que o déficit 
habitacional é maior na área urbana (68 unidades) do que na área rural (35 unidades). 

Belo Vale somava, em 2010, 2.474 domicílios particulares permanentes e 380 domicílios vagos. O município 
tem seis domicílios considerados precários, sessenta com coabitação familiar e trinta e cinco com ônus 
excessivo de aluguel, os demais domicílios foram caracterizados em função do adensamento desmedido de 
domicílios alugados.  

1.3.5.4.2 -  Déficit Habitacional do município de Congonhas 

De acordo com o IBGE o município de Congonhas tinha população estimada em 54.196 pessoas em 2018. A 
partir do Censo Demográfico de 2010 foi estimado o Déficit Habitacional Municipal. Tal índice está 
relacionado à coabitação familiar forçada, moradores de baixa renda com dificuldades de pagar aluguel, 
deficiências de estoque de moradias e considera as moradias que, tendo condições precárias na construção, 
devem ser repostas, entre outros aspectos. Sendo assim, o déficit habitacional citado pode ser analisado 
como déficit por reposição de estoque – referente aos domicílios cujas condições geram risco de 
contaminação por doenças e desconforto, como os domicílios sem paredes de alvenaria e que, portanto, 
devem ser repostos – e déficit por incremento de estoque – considerados, neste item, tantos os locais 
construídos sem fins residenciais que atualmente servem como moradia, indicando a carência por novas 
unidades, quanto a coabitação familiar. 

O déficit habitacional total, em Congonhas, foi de 1.417,88 em 2010. Em termos relativos, comparando o 
déficit habitacional ao total de domicílios no município, o índice é de 10,07%. Observa-se ainda que o déficit 
habitacional é maior na área urbana (1.384 unidades) do que na área rural (10 unidades), sendo coerente 
com a distribuição espacial dos moradores, citada anteriormente. 

Congonhas somava, em 2010, 14.076 domicílios particulares permanentes e 1.262 domicílios vagos. O 
município tem nove domicílios considerados precários, 692 com coabitação familiar e 643 com ônus 
excessivo com aluguel, sendo os demais domicílios caracterizados em função do adensamento excessivo de 
domicílios alugados.  

1.3.5.5 -  Produto Interno Bruto  

1.3.5.5.1 -  Produto Interno Bruto de Belo Vale 

Outro aspecto relacionado à condição de vida dos citadinos é o PIB per capita que foi da ordem de R$ 16 mil 
em 2016, com forte participação do setor de serviços. O salário médio mensal dos trabalhadores formais era 
de 1,9 salários mínimos (2016). De maneira geral, como comprovado pelo IDHM de 0,655, o município de 
Belo Vale proporciona boas condições de vida para os seus moradores. 

1.3.5.5.2 -  Produto Interno Bruto de Congonhas 
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Outro aspecto relacionado à condição de vida dos citadinos é o PIB per capita que foi da ordem de R$ 50 mil 
em 2016, com forte participação do setor industrial e de serviços, o que contrasta com o salário médio mensal 
dos trabalhadores formais que era de 2,9 salários mínimos (2016). Mas, de maneira geral, como comprovado 
pelo IDHM de 0,753, o município proporciona boas condições de vida para os seus moradores. 

1.3.5.6 -  Saúde 

É indispensável abordar o Sistema Único de Saúde (SUS) e a estruturação das Redes de Atenção à Saúde (RAS) 
para analisar a qualidade dos serviços de saúde nos municípios. 

No Brasil, o SUS está em funcionamento desde 1988, amparado pela Constituição Federal Brasileira, com o 
objetivo de proporcionar atendimento integral, universal e gratuito para toda a população brasileira. Dessa 
forma, a RAS é fundamental para garantir o acesso universal dos cidadãos aos serviços de saúde, tendo como 
foco a atenção primária à saúde (APS), passando pelos demais pontos de atenção como os níveis de média e 
alta complexidade.  

1.3.5.6.1 -  Saúde do município de Belo Vale 

De acordo com dados do Ministério da Saúde e obtidos com a secretaria municipal de Saúde do município, 
Belo Vale conta com a seguinte infraestrutura na área da saúde: uma policlínica, um hospital, quatro equipes 
de saúde da família, uma farmácia básica, uma clínica de fisioterapia, um laboratório, sala de raio-X, dentista 
e saúde bucal e sala de vacina. As especialidades contempladas no município são: reumatologia, ginecologia, 
pediatria, ortopedia, neurologia, geriatria, dermatologia, cardiologia, urologia e angiologia. 

Dentre as atividades desenvolvidas pela secretaria municipal de Saúde foram citadas atividades voltadas para 
grupos de diabéticos, hipertensos, adolescentes e saúde bucal nas escolas. Além disso, na zona rural, a 
secretaria ainda desenvolve um grupo de horta comunitária.  

Através das entrevistas feitas com os munícipes, constatou-se que a saúde pública no município atende às 
demandas e necessidades da população. Todos os entrevistados relataram a boa qualidade do atendimento 
e a satisfação em relação às especialidades atendidas no município. Em alguns casos muito específicos, foi 
relatado que é necessário que o paciente se desloque para as cidades de Belo Horizonte ou Conselheiro 
Lafaiete em busca de atendimento mais direcionado.  

Dados de 2010 revelam que a mortalidade infantil chegou a 17,1 óbitos por mil nascidos vivos, em Belo Vale. 
Em 1991, o mesmo índice era de 37,4 óbitos por mil nascidos vivos em Belo Vale (ATLAS DO 
DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL, 2017) (Quadro 32). Os dados mais recentes indicam que embora 
o município tenha alcançado as metas da ODM em 2010, houve uma alta da mortalidade infantil registrada 
em 2014, chegando a registrar 22,99 óbitos por mil nascidos vivos. Posto isto, o município precisa investir 
largamente nos programas de saúde pública materno-infantil, nas campanhas de vacinação, 
acompanhamento pré-natal da gestante e do recém-nascido.  

Quadro 32: Mortalidade Infantil e Mortalidade até 5 anos de idade, por mil nascidos vivos no município de Belo 
Vale – MG, 1991-2000-2010-2014. 

Unidade Territorial 
Mortalidade Infantil Mortalidade até 5 anos de idade 

1991 2000 2010 2014 1991 2000 2010 

Belo Vale 37,4 27,4 17,1 22,99 48,4 30,0 19,9 

Minas Gerais 35,39 27,75 15,08 - 46,23 30,37 17,30 

Brasil 44,68 30,57 16,70 - 55,74 36,98 18,83 
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Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2017, e IBGE, 2014.  

É importante estabelecer metas voltadas para a prevenção e melhoria da qualidade de vida (atividades 
físicas, diminuição dos índices de poluição), considerando principalmente o aumento da expectativa de vida 
dos munícipes pois, dos 56 óbitos hospitalares registrados em 2016 no município de Belo Vale, as principais 
causas estão relacionadas às doenças do aparelho circulatório (25%), neoplasias (25%), doenças do aparelho 
respiratório (16,07%) e outras (33,93%) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018). 

1.3.5.6.2 -  Saúde do município de Congonhas 

Nas entrevistas realizadas junto à prefeitura municipal de Congonhas, constatou-se que a rede do Sistema 
Único de Saúde (SUS) conta com 126 médicos e 62 enfermeiros, além de dentistas e outros profissionais. De 
acordo com dados do Ministério da Saúde e com a secretaria municipal de Saúde do município, Congonhas 
conta com a seguinte infraestrutura na área da saúde: uma UPA tipo 2, um hospital tipo 3, 20 equipamentos 
de saúde, 18 UBS, uma clínica infantil, uma clínica para mulher, um centro de especialidade médica, um 
centro de especialidade odontológica.  

O município possui uma farmácia central que pode ser utilizada pelos munícipes. Além disso, os 
medicamentos também são encaminhados à própria unidade de saúde onde o paciente é atendido, visando 
a rapidez e eficácia do tratamento e a praticidade para a gestão do sistema de saúde municipal.   

Em entrevistas realizadas com os moradores, verificou-se que o serviço de saúde possui alta demanda em 
função da presença de empresas mineradoras que atraem trabalhadores de outras localidades para o 
município, sobrecarregando o sistema de saúde pública local. A população alega que o atendimento pelo SUS 
fica comprometido em função do grande número de trabalhadores da mineração que não residem de fato 
no município e acabam usufruindo dos serviços de saúde locais. Destarte ocorre sobrecarga no atendimento 
público de saúde, tornando o serviço ineficaz para os moradores. 

Foi relatado durante as entrevistas com as autoridades locais, que a crise vivida pela mineração por volta de 
2013 afetou a procura pelos serviços públicos de saúde. Após um período de demissões e encolhimento do 
setor minerário em Congonhas, em decorrência da diminuição do número de pessoas assistidas pelos planos 
de saúde privados, o SUS, no município, passou a atender um número maior de pessoas.  

Em Congonhas, a mortalidade infantil chegou a 11,60 óbitos por mil nascidos vivos, segundo dados de 2010 
e 12,2 em 2014. Em 1991, o mesmo índice era de 34,9 óbitos por mil nascidos vivos em Congonhas (ATLAS 
DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL, 2017) (Quadro 33). Os dados mais recentes indicam que o 
município está cumprindo uma das metas dos Objetivos de Desenvolvimento (ODM) do Milênio das Nações 
Unidas, que prevê a meta de mortalidade infantil abaixo de 17,9 óbitos por mil no ano de 2015. Mesmo que 
o município tenha alcançado um bom desempenho em relação à mortalidade infantil e esteja dentro das 
metas propostas, é importante indicar que entre os anos de 2010 e 2014 houve um aumento do índice. É 
imprescindível que os programas voltados para a saúde infantil e da mulher sejam sempre incentivados e 
tenham um grande alcance no município.  

Quadro 33: Mortalidade Infantil e Mortalidade até 5 anos de idade, por mil nascidos vivos no município de 
Congonhas – MG, 1991-2000-2010-2014. 

Unidade Territorial 
Mortalidade Infantil Mortalidade até 5 anos de idade 

1991 2000 2010 2014 1991 2000 2010 

Congonhas 34,9 22,4 11,6 12,2 45,9 24,5 13,5 

Minas Gerais 35,39 27,75 15,08 - 46,23 30,37 17,30 
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Unidade Territorial 
Mortalidade Infantil Mortalidade até 5 anos de idade 

1991 2000 2010 2014 1991 2000 2010 

Brasil 44,68 30,57 16,70 - 55,74 36,98 18,83 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2017, e IBGE, 2014.  

É importante estabelecer metas voltadas para a prevenção e melhoria da qualidade de vida (atividades físicas 
e diminuição dos índices de poluição) considerando, principalmente, o aumento da expectativa de vida dos 
munícipes, tendo em vista que dos 342 óbitos hospitalares registrados em 2016 no município de Congonhas, 
as principais causas estão relacionadas às doenças do aparelho circulatório (31,28%), neoplasias (17,54%) e 
pelas doenças do aparelho respiratório (13,15%) e outras (38,03%). (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018). 

1.3.5.7 -  Assistência Social 

É fundamental conhecer as ações e as demandas relacionadas à assistência social em cada município para 
compreender as fragilidades da gestão pública e apontar as maiores necessidades da população vulnerável 
das regiões de análise.  

1.3.5.7.1 -  Assistência Social do município de Belo Vale 

Em Belo Vale a Secretaria Municipal de Assistência Social tem como atribuição proporcionar o atendimento 
integral às famílias em situação de vulnerabilidade através do auxílio de ordem médica, abrigamento, 
fornecimento de gêneros alimentares e medicamentos especiais às famílias e pessoas carentes, promoção 
de programas de assistência destinados a idosos, mulheres, crianças e adolescentes necessitados e, por fim, 
planejar e executar atividades de caráter social. Vale destacar as principais atividades e programas 
desenvolvidos pela secretaria: 

Centro de Referência de Assistência Social – A sede do CRAS recebe uma série de programas e atividades 
voltadas para a Assistência Social do município; 

• Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – Desenvolve trabalhos sociais de forma 
contínua com famílias, com a finalidade de fortalecer a função protetiva da família de maneira 
preventiva e proativa; 

• Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Oferta atividades em grupo de caráter 
artístico, cultural, de lazer e esportivo;  

• Projeto Qualidade de Vida na Melhor Idade – O programa é voltado para a população idosa e oferta 
acompanhamento diverso aos beneficiados; 

• Prevenir – Duas vezes na semana o projeto oferece atividades físicas voltadas o controle de peso, 
prevenção e tratamento de doenças; 

• Arte Terapia – Através de oficinas de artesanato e pintura, são ofertadas atividades terapêuticas para 
a população vulnerável; 

• Projeto Juventude Proativa – Com 125 inscritos, em 2019, o projeto prepara jovens estimulando a 
participação em atividade coletivas, desenvolvendo técnicas de oratória, dentre outros 
acompanhamentos, voltados especialmente para a capacitação desse jovem para o mercado de 
trabalho; 

• Cegonha Feliz – Apoiando gestantes em situação de vulnerabilidade, o projeto acompanha as mães, 
desenvolve atividades voltadas para o cuidado com a criança e fornece um kit básico contendo 
banheira, sabonete, shampoo, fraldas, manta e roupa; 

• Projeto Caminhar; 
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• Oficina de Memória. 

Durante a entrevista a secretária responsável pela pasta, Iracema Augusta de Castro juntamente com Adriana 
Cunha Duca, assistente social no município, apontou como sendo o principal problema da população de Belo 
Vale a falta de qualificação profissional. A falta de cursos técnicos, profissionalizantes e superiores, associada 
à baixa oferta de emprego no município, gera um quadro de desemprego. Em decorrência dessa situação, o 
município tem passado, principalmente, por questões relativas ao alcoolismo na adolescência, quadro que 
não era recorrente, e casos de gravidez na adolescência, segundo as entrevistadas. Atualmente existe apenas 
um munícipe internado para tratamento de dependência alcóolica. Sendo assim, os desafios a serem 
enfrentados dizem respeito às crianças, adolescentes e jovens que não possuem trabalho e não frequentam 
a escola, gravidez precoce, baixa escolaridade e as mulheres residentes em áreas rurais. 

A Secretaria Municipal de Assistência Social enfrenta várias dificuldades para manter o leite para crianças 
com restrição alimentar, medicamento para pacientes em tratamentos específicos e fraldas para famílias em 
situação de vulnerabilidade. Contudo, se faz necessário desenvolver parcerias para que tais itens sejam 
adquiridos e repassados às pessoas assistidas. 

1.3.5.7.2 -  Assistência Social do município de Congonhas 

O principal objetivo da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social de Congonhas é promover o 
fortalecimento do vínculo familiar através de assistência às pessoas e famílias carentes, auxílio de ordem 
médica, elaboração de planos que atendam às necessidades observadas, ações sociais de abastecimento 
alimentar e de combate à fome, promoção de programas de assistência destinados a idosos, mulheres, 
crianças e adolescentes necessitados e, por fim, planejar e executar atividades de caráter social. 

De acordo com a entrevista realizada com o responsável pela pasta, Ronaldo Rodrigues no dia 26 de fevereiro 
de 2019, o município possui diversos programas e/ou instrumentos administrados pela Secretaria. Destacam-
se:  

• Garoto Cidadão – Em 2019, o programa, desenvolvido em parceria com a CSN Mineração, está 
atendendo 300 jovens que buscam inserção no mercado de trabalho;  

• Centro de Referência da Mulher – Em 2019, o programa ampara 250 mulheres vítimas de violência 
oferecendo assistência jurídica e psicológica;  

• Centro de Referência do Idoso – Em 2019, o programa trabalha com 400 idosos oferecendo 
cuidadores, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e médicos; 

• Centro de Referência Especializado de Assistência Social – O CREAS atua principalmente com o 
acolhimento de crianças e adolescentes que já se encontram em situação de risco. Para isso, é 
oferecido assistência social, psicológica, terapia ocupacional e médica. 

• Centro de Referência de Assistência Social – Distribuídos em vários bairros do município, os CRAS são 
responsáveis pelo desenvolvimento e monitoramento das famílias em situação de vulnerabilidade 
social. Para isso, profissionais da assistência social, terapia ocupacional, psicologia e pedagogia 
desenvolvem o acompanhamento junto a essas famílias. 

A secretaria é capaz de atender a 300 famílias com a entrega de cestas básicas, entretanto, a demanda atual 
é de 900 famílias em situação de vulnerabilidade. Tais informações são corroboradas pelos altos índices de 
desemprego nas esferas estadual (10,7%) e federal (12,3%) apresentados pelo IBGE em fevereiro de 2019. 
De acordo com a entrevista realizada com Ronaldo Rodrigues, houve um grande aumento no desemprego 
no município. Desta forma, a secretaria tem enfrentado o aumento do número de famílias vulneráveis e, 
consequentemente, dificuldades no abastecimento alimentar destas. 
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Devido ao grande aumento nos índices de desemprego, segundo os moradores da região, consequentemente 
ocorre a comercialização de drogas no município de Congonhas. O tráfico de drogas cresceu largamente nos 
últimos anos, principalmente em bairros periféricos, como Pires e Cristo Rei. Também associado ao 
desemprego, o município conta com um elevado número de alcoólatras. Cerca de 150 dependentes 
alcóolicos são assistidos pela Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social. Em relação às drogas 
ilícitas, a secretaria tem o conhecimento de 110 pessoas em situação de dependência química. Desse total, 
40 pessoas já estão internadas por intermédio de políticas públicas, enquanto outros 70 pacientes aguardam 
na fila.  

1.3.5.8 -  Segurança Pública 

Analisar as instituições responsáveis pela segurança pública no município em associação com os dados 
revelados pelos órgãos oficiais e as percepções em campo quanto ao tema da segurança pública é 
fundamental para que as metas sejam traçadas e os impactos analisados.  

1.3.5.8.1 -  Segurança Pública do município de Belo Vale 

Em Belo Vale existe uma sede da Polícia Militar, porém no município não existe unidade prisional. Dessa 
forma, quando é necessário a detenção, o preso é encaminhado para a cadeia de Congonhas. Existe também 
no município uma delegacia de Polícia Civil. A Polícia Civil presta atendimento à mulher vítima de violência, 
à portadores de deficiência vítimas de crime, emissão de DAE-Arremate, pré-cadastro de potencias 
arrematantes e regularização de ciclomotores.  

No município de Belo Vale, assim como em Congonhas, em 2017 o furto consumado foi o crime mais 
frequente no município representando 68% do total (Quadro 34).Porém, é necessário ressaltar que o número 
de ocorrências em Congonhas (de maior porte populacional) é bastante superior ao registrado em Belo Vale. 
Em 2018, o mesmo crime de furto consumado manteve o índice. O crime de lesão corporal consumado 
também teve uma alta ocorrência no município de Belo Vale, mas registrou uma queda em 2018 comparada 
ao ano anterior. 

Quadro 34: Registro de crimes violentos e de outras naturezas – Município de Belo Vale - MG – 2017 e 2018 entre 
janeiro e setembro 

Crimes 

ANO 

Belo Vale 
2018 2017 2018 

Estupro Consumado 0 0 

Estupro de Vulnerável Consumado 1 1  

Estupro de Vulnerável Tentado 0 0  

Estupro Tentado 0 0  

Extorsão Mediante sequestro consumado 0 0  

Homicídio tentado 0 0  

Roubo Consumado 12 3  

Sequestro e Cárcere privado consumado 0 0  

Homicídio Consumado 0 1  

Extorsão Consumado 1 0  

Furto Consumado 85 43  

Lesão Corporal Consumado 26 15  
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Crimes 

ANO 

Belo Vale 
2018 2017 2018 

Total Geral 125 63  

Fonte: Secretaria de Estado de Segurança Pública – MG. 

Durante as entrevistas, a população demonstrou satisfação em relação aos serviços de segurança pública e 
afirmaram se sentirem seguros no município. 

1.3.5.8.2 -  Segurança Pública do município de Congonhas 

O município de Congonhas é atendido pela Companhia Independente de Polícia Militar de Congonhas 
denominada de 9ª CIA PM Ind. A companhia conta com um efetivo de 112 policiais militares e um total de 
35 viaturas que o atendem. Desse aparato, 23 viaturas estão alocadas em Congonhas e o restante se divide 
para atender os municípios de Belo Vale, Jeceaba, Entre Rios de Minas, Desterro de Entre Rios, São Brás do 
Suaçuí e Moeda.  

Em relação à estrutura de segurança pública, o município possui uma Delegacia de Polícia Civil, que está 
vinculada à 26ª Delegacia Regional de Polícia Civil sediada em Conselheiro Lafaiete, cadeia pública, Fórum e 
Ministério Público. Quando é necessária a atuação da Polícia Militar Ambiental, o município é atendido pelo 
o 4º Pelotão de Meio Ambiente e Trânsito de Conselheiro Lafaiete. Segundo as informações levantadas, 
existe a intenção de que seja instalado um grupamento da Polícia Militar Ambiental no município.  

Congonhas registrou em 2017 um alto índice de furto consumado, sendo esse crime responsável por 69,75% 
de todos os crimes ocorridos no município. Em 2018, embora o número total de crimes tenha diminuído, o 
furto consumado ainda representou 71,87% dos crimes ocorridos no município. Lesão corporal também teve 
uma alta ocorrência no município tanto em 2017 quanto 2018. Os homicídios em Congonhas estão 
diretamente ligados ao tráfico de drogas, predominando vítimas do sexo masculino entre 18 e 39 anos de 
idade (PMMG, 2017).   

No Quadro 35 é apresentado o registro de crimes violentos registrados em Congonhas em 2017 e 2018 (até 
setembro). 

Quadro 35: Registro de crimes violentos e de outras naturezas – Município de Congonhas MG – 2017 e 2018 entre 
janeiro e setembro. 

Crimes 

ANO 

Congonhas 
2018 2017 2018 

Estupro Consumado 2 1 

Estupro de Vulnerável Consumado 4 3 

Estupro de Vulnerável Tentado 0 0 

Estupro Tentado 0 1 

Extorsão Mediante sequestro consumado 0 0 

Homicídio tentado 8 3 

Roubo Consumado 108 46 

Sequestro e Cárcere privado consumado 0 1 

Homicídio Consumado 10 6 
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Crimes 

ANO 

Congonhas 
2018 2017 2018 

Extorsão Consumado 2 2 

Furto Consumado 943 649 

Lesão Corporal Consumado 275 191 

Total Geral 1.352 903 

Fonte: Secretaria de Estado de Segurança Pública – MG. 

Dos programas desenvolvidos em Congonhas para prevenção a violência, destaca-se o Programa PROERD 
executado pela 9ª CIA PM Ind. Trata‐se do Programa Educacional de Resistência às Drogas – PROERD, sendo 
oferecidos em vários municípios do Estado. O objetivo é discutir com os alunos questões como uso de drogas 
e violência com a intenção de minimizar a atuação do tráfico de drogas e da violência. 

Em relação às entrevistas realizadas com a população, é importante apontar que alguns moradores relataram 
se sentirem inseguros em determinadas áreas do município, em função do grande número de pessoas 
desconhecidas, de desocupados e das regiões de tráfico de drogas. Algumas mulheres relataram se sentir 
inseguras e vulneráveis especialmente em função do assédio masculino, já que o número de homens 
empregados pela mineração, geralmente, é superior à contratação de mulheres. Essas entrevistadas 
relataram o medo de serem estupradas e, por isso, evitam circular sozinhas em algumas áreas da cidade, 
especialmente à noite.  

1.3.5.9 -  Organização Social e Político Institucional 

Compreender a organização social e político administrativa das prefeituras municipais é indispensável para 
a delimitação das esferas contempladas pela gestão pública, das limitações e das melhorias que devem ser 
promovidas em prol de um desenvolvimento municipal.  

1.3.5.9.1 -  Organização Social e Política Institucional do município de Belo Vale 

A prefeitura municipal de Belo Vale atualmente utiliza a seguinte estrutura para desenvolver as atividades 
de administração do município (Quadro 36): 

Quadro 36: Secretarias Municipais de Belo Vale em 2019. 

Secretarias Municipais de Belo Vale  

Secretaria Responsável/Secretário Contato 

Prefeito José Lapa dos Santos (31) 3734-1150 

Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo Eliane dos Santos (31) 3734-1349 

Secretaria Municipal de Assistência Social Iracema Augusta de Castro (31) 3734-1418 

Secretaria Municipal de Agropecuária Kelly Cristina dos Santos Sousa (31) 3734-1699 

Secretaria Municipal de Saúde Luiziane Barbosa da Silva 
(adjunta) 

(31) 3734-1626 

Secretaria Municipal de Educação Mauriceia Rita Cássia de Lima  (31) 3734-1762 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente Fernanda de Castro Matos (31) 3734-1150 

Secretaria Municipal de Fazenda Itamar Fernandes Monteiro (31) 3734-1150 

Secretaria Municipal de Obras Breno Braga de Moura (adjunto) (31) 3734-1150 

Fonte: Prefeitura municipal de Belo Vale, 2019. 
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Dentre as atividades desenvolvidas em cada setor da gestão pública, segundo informações obtidas através 
das entrevistas com os responsáveis pelas secretarias e de consultas aos sites oficiais do município de Belo 
Vale, é relevante destacar: 

• A secretaria municipal de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo é responsável por planejar e coordenar 
atividades que garantam a difusão e a valorização cultura local, atuando de forma conjunta em 
relação ao esporte e ao lazer para a população. 

• A secretaria municipal de Assistência Social atua no acompanhamento permanente dos programas e 
serviços voltados para o atendimento integral das famílias assistidas, buscando a aplicação adequada 
do Fundo Municipal de Assistência Social;  

• A secretaria municipal de Agropecuária tem como função promover o desenvolvimento rural 
sustentável em Belo Vale, estabelecendo parceira direta com o produtor; implementando ações para 
o fomento e fortalecimento de atividades que geram renda e trabalho no campo; estimulando o uso 
de novas tecnologias e conhecimentos que trazem crescimento para o setor; proporcionando 
assistência técnica através da EMATER, Defesa Sanitária através do IMA, além de programas que 
facilitam a vida do homem do campo. Por fim, cabe à secretaria a responsabilidade pela 
comercialização de produtos agrícolas por meio da feira livre, propiciando o aumento da renda dos 
produtores rurais e a distribuição de produtos de qualidade para a população local; 

• A secretaria municipal de Saúde atua na elaboração e desenvolvimento de políticas de saúde, visando 
à garantia do direito à saúde básica aos munícipes; 

• A secretaria municipal de Educação tem por finalidade atuar nas políticas públicas educacionais do 
município, visando à garantia do direito à educação aos munícipes; 

• A secretaria municipal de Meio Ambiente desenvolve trabalhos associados à usina de triagem e 
reciclagem; coleta seletiva; limpeza urbana; manutenção dos canteiros centrais e praças; plantio e 
recuperação de áreas degradadas; 

• A secretaria municipal de Fazenda tem como objetivo promover um atendimento de qualidade a 
todos os contribuintes e cidadãos, estreitar a relação entre os munícipes e a secretaria; informatizar 
e aprimorar sistemas para ter mais agilidades no fornecimento de documento; atualizar o Cadastro 
Imobiliário e Econômico; atuar em prol de fiscalização e arrecadação eficientes. 

1.3.5.9.2 -  Organização Social e Política Institucional do município de Congonhas 

A prefeitura municipal de Congonhas atualmente utiliza a seguinte estrutura para desenvolver as atividades 
de administração do município (Quadro 37): 

Quadro 37: Secretarias Municipais de Congonhas em 2019 

Secretarias Municipais de Congonhas  

Secretaria Responsável/Secretário Contato 

Controladoria Geral Marco Aurélio da Silva (31) 3732-1844 

Prefeito José de Freitas Cordeiro (31) 3731-1300 

Secretaria Municipal da Fazenda Vilma de Moura (31) 3731-1300 

Secretaria Municipal de Administração Sandro César Cordeiro (31) 3731-6202 

Secretaria Municipal de Eventos Sérgio Rodrigo Reis (31) 3732-1789 
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Secretarias Municipais de Congonhas  

Secretaria Municipal de Cultura Mirian Lúcia Palhares Silva (31) 3731-3133 

Secretaria Mun. de Des. e Assistência Social Ronaldo Rodrigues de Assunção (31) 3731-3305 

Sec. Mun. De Des. Econômico, Inovação E Tecnologia Cristian Elizandro Souza Costa (31) 3732-2671 

Secretaria Municipal de Educação Maria Aparecida Resende (31) 3731-9090 

Secretaria Municipal de Saúde Luiz Fernando Catizane Soares (31) 3732-1919 

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer José Lúcio de Castro (31) 3731-4374 

Secretaria Municipal de Gestão Urbana Adivar Geraldo Barbosa (31) 3731-3033 

Secretaria Municipal de Governo Lúcio de Souza Coimbra (31) 3731-1300 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente Neylor de Souza Aarão (31) 3731-5287 

Secretaria Municipal de Habitação Nivaldo Dutra (31) 3732-2438 

Secretaria Municipal de Obras Rosemary Aparecida Benedito (31) 3731-4116 

Secretaria Municipal de Planejamento Antônio Odaque da Silva (31) 3731-1300 

Fonte: Prefeitura municipal de Congonhas, 2019. 

Dentre as atividades desenvolvidas em cada setor da gestão pública, segundo informações obtidas através 
das entrevistas com os responsáveis pelas secretarias e de consultas aos sites oficiais do município de 
Congonhas, é relevante destacar: 

• Controladoria Geral é responsável pela proteção ao Patrimônio Público; eficiência operacional; 
confiabilidade; avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual; comprovar a 
legalidade dos gastos; 

• A secretaria municipal de Finanças tem por finalidade planejar e coordenar a política fazendária 
municipal, estabelecendo programas, projetos e atividades relacionadas com as áreas financeira, 
contábil, fiscal e tributária; 

• A secretaria municipal de Administração tem por finalidade coordenar, planejar e executar as 
atividades de gestão administrativa e de desenvolvimento de recursos humanos, visando garantir o 
pleno funcionamento da Administração Direta do Poder Executivo e promover seu constante 
aprimoramento organizacional; 

• A secretaria de Comunicação e Eventos do Município tem por finalidade planejar e coordenar as 
atividades inerentes à comunicação social e à promoção de eventos visando à integração da política 
e das atividades dos órgãos e entidades da Administração Pública; 

• A secretaria municipal de Cultura tem por finalidade planejar, sugerir e implantar as políticas 
municipais de apoio e incentivo à cultura e desenvolvimento da atividade política, através de 
diretrizes, metas, programas, eventos e registros. 

• A secretaria municipal de Desenvolvimento e Assistência Social tem por finalidade articular a 
definição e a implementação das políticas sociais do município; 

• A secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia tem por finalidade 
coordenar a formulação e a execução da política de desenvolvimento econômico local, integrado, 
sustentável e includente; 

• A secretaria municipal de Educação tem por finalidade coordenar a formulação e a execução da 
política educacional do município, visando à garantia do direito à educação básica e ao cumprimento 
dos preceitos e princípios constitucionais; 

• A secretaria municipal de Saúde tem por finalidade coordenar a formulação e a execução da política 
de saúde do município, visando à garantia do direito à saúde básica e ao cumprimento dos preceitos 
e princípios constitucionais; 
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• A secretaria municipal de Esportes e Lazer tem por finalidade articular a definição e a implementação 
das políticas esportiva e de lazer do município; 

• A secretaria municipal de Gestão Urbana tem por finalidade planejar e implementar políticas de 
desenvolvimento urbano do município, de forma integrada e intersetorial, visando ao pleno 
cumprimento das funções sociais da cidade; 

• A secretaria municipal de Governo tem, por finalidade, coordenar as atividades de apoio às ações 
políticas do governo municipal; 

• Compete à secretaria municipal de Meio Ambiente (SEMMA) coordenar e executar a política 
municipal de Meio Ambiente, atuar na proteção ambiental através da identificação e criação de 
mecanismos para uso responsável dos recursos naturais no município, com vistas à compatibilização 
das medidas preservacionistas e conservacionistas, conforme as diretrizes do desenvolvimento 
sustentável, dentre outras atividades; 

• A secretaria municipal de Obras tem por finalidade articular a definição e a implementação de obras 
públicas e serviços de engenharia; 

• A secretaria municipal de Planejamento tem, por finalidade, coordenar a elaboração e a execução 
das políticas públicas municipais, visando à integração das políticas e das atividades dos órgãos e das 
entidades da administração pública. 

1.3.6 -  Comunidades Tradicionais  

Buscando-se contemplar a amplitude e a multiplicidade étnica da população brasileira, a definição de povos 
e comunidades tradicionais é utilizada para identificar, segundo o inciso I do art. 3º do Decreto Federal nº 
6.040 de 2007:  

Grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem 
formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos 
naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e 
econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos 
pela tradição (BRASIL, 2007). 

Na Constituição Federal de 1988 estão registradas estratégias de preservação e valorização da diversidade 
cultural brasileira. No Artigo 215, foram apresentados, ainda que de forma superficial, recursos em que o 
Estado se compromete a garantir “a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura 
nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.” (BRASIL, 1988). A 
proteção às culturas populares, indígenas e afro-brasileiras são claramente citadas no texto a partir da fixação 
de datas comemorativas, buscando-se a valorização dos diferentes segmentos étnico nacionais. O Artigo 216 
também reforça a valorização da diversidade cultural de bens materiais e imateriais, englobando as formas 
de expressão (inciso I), os modos de criar, fazer e viver (inciso II) e as obras, objetos, documentos, edificações 
e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais (inciso IV). 

Em 1989, foi estabelecida a Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho. Marcada por 
importantes avanços no reconhecimento dos direitos indígenas e tribais, a Convenção possibilitou a 
ampliação dos debates sobre os direitos econômicos, sociais e culturais dos povos e comunidades 
tradicionais em países independentes. 

No estado de Minas Gerais já foram identificadas e reconhecidas 17 categorias distintas de comunidades e 
povos tradicionais, sendo elas: apanhadores de flores sempre-viva, artesãos do barro e tecelãs, catingueiros, 
ciganos, congadeiros, extrativistas, faiscadores, garimpeiros, geraizeiros, indígenas, pescadores artesanais, 
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além de povos de circo, povos de terreiros, quilombolas, ribeirinhos, vazanteiros e veredeiros (MINAS 
GERAIS, 2015). 

Para o empreendimento em questão, a Área de Influência Direta do meio antrópico abrangeu povos e 
comunidades tradicionais enquadradas na categoria quilombola. A comunidade quilombola Boa Morte e a 
comunidade quilombola Chacrinha dos Pretos, ambas pertencentes ao município de Belo Vale, foram 
abordadas neste estudo considerando toda a complexidades envolvida nas mesmas. 

Segundo os conceitos utilizados pela legislação brasileira: 

Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para os fins deste 
Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto atribuição, com 
trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com 
presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão 
histórica sofrida (BRASIL. DECRETO Nº 4.887, 2007). 

Sobrevivendo ao regime escravocrata, as comunidades remanescentes de quilombo estão fixadas em terras 
de ocupação ancestral, onde perpetuam as práticas e tradições culturais, além do modo de viver diretamente 
ligado à natureza através da agricultura, pesca e extrativismo. 

Em Minas Gerais, segundo dados atualizados pela Fundação Cultural Palmares em 18 de janeiro de 2019, 
existem 381 comunidades remanescentes de quilombos, sendo que destas, 295 comunidades já possuem as 
certidões expedidas pela fundação, formalizando a auto declaração. 

A legislação brasileira passou por grandes mudanças desde a Constituição Federal de 1988 até a atualidade, 
nos aspectos referentes às comunidades tradicionais e, mais especificamente, sobre as comunidades 
quilombolas. Dessa forma, destacam-se algumas conquistas importantes para a preservação cultural, social 
e espacial de tais comunidades. O Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003, regulamentou o 
procedimento de identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas 
por comunidades quilombolas. Tal decreto assumiu uma grande importância nos processos de valorização 
das comunidades tradicionais quilombolas.  

Pensando em medidas mais efetivas no processo de reconhecimento e preservação das culturas dos povos 
e comunidades tradicionais, a partir do Decreto Federal nº 6.040, de 2007, instituiu-se a Política Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT). A PNPCT surgiu com o 
propósito de assegurar os direitos e valorizar as identidades dos povos e das comunidades tradicionais e tem 
a responsabilidade de coordenar e acompanhar a implementação da PNPCT que trabalha na promoção do 
desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais. 

Reforçando as políticas de fortalecimento das comunidades tradicionais quilombolas, novos recursos foram 
criados, como a portaria nº 98, de 26 de novembro de 2007, publicada pela Fundação Cultural Palmares e a 
Instrução Normativa nº 49 do INCRA, publicada em 29 de setembro de 2008. Considerando todos os esforços 
em prol da criação de um aparato jurídico para sustentar e proteger as comunidades tradicionais, é 
imprescindível que tais grupos sejam respeitados e valorizados em sua totalidade. 

A comunidade quilombola Boa Morte iniciou o processo de certificação em 15 de abril de 1998, sob o 
processo de nº 01420.000135/1998-92 na Fundação Cultural Palmares (FCP). A certificação da comunidade 
foi concluída e publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 25 de maio de 2005, sob a portaria nº 23/2005. 
Em 2005 a comunidade deu entrada ao processo de regularização do território pelo Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (INCRA) sob o processo de nº 54170.003741/2005-32. 
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Já a comunidade quilombola Chacrinha dos Pretos iniciou o processo de certificação em 18 de janeiro de 
2007, sob o processo de nº 01420.000089/2007-19 na Fundação Cultural Palmares (FCP). Sua certificação foi 
concluída e publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 13 de março de 2007, sob a portaria nº 25/2007. 
Em 2007 a Comunidade Quilombola Chacrinha dos Pretos deu entrada ao processo de regularização do 
território pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) sob o processo de nº 
54170.006160/2007-14. 

Este estudo baseou-se na Portaria Interministerial n°60/15 ainda que os processos de regularização dos 
territórios das comunidades quilombolas através do INCRA estejam em andamento. Os processos de 
regularização passam por diversas esferas, o que acarreta em prazos muitos longos para serem finalizados. 
Entretanto, considerando que a Fundação Cultural Palmares já reconheceu e certificou as declarações de 
auto definição de remanescente de quilombo às comunidades de Boa Morte e Chacrinha dos Pretos, este 
estudo trata as comunidades remanescentes de quilombo considerando todas as complexidades que as 
envolvem. Dessa forma, foram contempladas as comunidades quilombolas inseridas nas áreas de influência 
do empreendimento. Distante em 9,3 km do empreendimento, a Comunidade Quilombola Chacrinha dos 
Pretos está inserida na AII e, portanto, foi devidamente contemplada por este estudo. Já a Comunidade 
Quilombola Boa Morte, distante em 5,2 km do empreendimento, está inserida na AID e, portanto, foi 
analisada conforme o Termo de Referência Específico Fundação Cultural Palmares para Componente 
Quilombola, proposto pela Fundação Cultural Palmares no Anexo II-C da Portaria Interministerial n° 60/15.  

1.3.6.1 -  Diagnóstico de Comunidades Tradicionais 

1.3.6.1.1 -  Comunidade Quilombola Boa Morte 

Localizada na Serra da Moeda, a 6 km da sede do município de Belo Vale, o início da ocupação da comunidade 
quilombola Boa Morte é datada do século XVIII. Em relação ao Empreendimento Licenciamento Corretivo da 
Obra Emergencial da Cava Corpo Norte, denominada Alto Bandeira, a comunidade possui distância de 5,2 
km. Em função da distância entre a comunidade e o empreendimento, a Comunidade Quilombola Boa Morte 
foi inserida também na Área de Influência Direta e será novamente abordada no tópico 1.4 - Área de 
Influência Direta. Na Figura 11 é apresentada a principal via de acesso à comunidade Boa Morte. 

Caracterizada por uma área retangular com orientação Leste-Oeste, a comunidade possui a Igreja de Nossa 
Senhora de Boa Morte localizada em um amplo e largo gramado que constitui o espaço coletivo utilizado 
pela comunidade em diversas atividades (LEMOS E PAIVA, 2010). O conjunto da igreja e o largo são 
fundamentais na organização espacial da comunidade e para as práticas culturais. Segundo o Instituto 
Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA), a igreja foi fundada em 1760, tendo 
sido construída pelos bandeirantes Paiva Lopes e Gonçalo Álvares. No entorno do largo, edificações 
contemporâneas estão erguidas sobre antigas estruturas de pedras. Nesta área a ocupação caracteriza-se 
por casas construídas no entorno do largo, um comércio, uma praça bastante arborizada e calçamento de 
pedras. Para além da área central da comunidade, existem outras edificações residenciais e alguns poucos 
comércios e serviços públicos dispersos pela comunidade Figura 8.  

A origem do povoado é difusa e constituída de diferentes histórias. Conta-se que o vilarejo foi usado para 
receber famílias de soldados que trabalhavam para combater o contrabando de metais e pedras preciosas 
no século XVIII (IEPHA, 2002). Outra versão diz que o povoado surgiu, também no século XVIII, para o 
abastecimento do Forte das Casas Velhas com alimentos como carne, verduras e frutas (MOURA, 2012). A 
origem do nome de Boa Morte também passa por diversos discursos, sendo que um deles o associa aos 
escravos velhos ou alforriados da Fazendo Boa Esperança que para o lugarejo se dirigiam a fim de passar os 
últimos dias em liberdade (LEMOS E PAIVA, 2010).  
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Foi possível constatar através do levantamento em campo que tal processo continuou acontecendo ao longo 
da última década. As características predominantes das edificações mais antigas são volumetria de um 
pavimento erguidas em fundações de pedra, com vedações que variam entre pau-a-pique e adobe. Existem 
edificações cujas características se diferem bastante pela utilização da alvenaria através de blocos cerâmicos 
ou de concreto. Geralmente são edificações que passaram por reformas ou foram construídas nos últimos 
anos. A comunidade, composta por cerca de 400 moradores (CEDEFES, 2010), tem passado por um processo 
de descaracterização arquitetônica (LEMOS E PAIVA, 2010).  

O modo de vida da comunidade quilombola Boa Morte ainda preserva em muito as principais características 
que remetem à ruralidade e ao interior do Brasil. Ainda faz parte do cotidiano da população o plantio e a 
comercialização de grãos, pequenas criações e o amplo uso dos espaços coletivos, seja pelos mais velhos na 
praça, pelas crianças brincando nas ruas ou pelos adolescentes sentados em bancos e degraus. Essa relação, 
baseada muitas vezes nos laços de parentesco e nas trocas, mantém a noção de coletividade e reciprocidade. 
Ao mesmo tempo, a comunidade convive com aspectos urbanos e institucionais, representados pelos 
veículos que trabalham na mineração e pelos serviços públicos, tais como escolas e posto de saúde. 

Uma importante tradição da localidade é a Festa da Nossa Senhora da Boa Morte e São Sebastião, ela 
acontece na comunidade, sempre no segundo final de semana de agosto. Em março de 2019 ocorreu na 
praça da Boa Morte uma festa de carnaval que há muito não acontecia na comunidade. Na ocasião, a 
comunidade quilombola Boa Morte, juntamente com a comunidade quilombola Chacrinha dos Pretos, 
festejou a data com o bloco Cantantes da Boa Morte. 

Dentre as atividades desenvolvidas na região destacam-se oficinas de capoeira, artesanato, música, canto, 
flauta, violão, tambores, inclusão digital, adobe e tinta ecológica (TEIA, 2010). O trabalho que é desenvolvido 
na comunidade visa trabalhar os valores do resgate cultural, da identidade local e desenvolvimento social. A 
Associação do Patrimônio Histórico, Artísticos e Ambiental de Belo Vale (APHAA-BV), em parceria com a 
prefeitura municipal de Belo Vale e a secretaria de Cultura do Estado de Minas Gerais tem trabalhado na 
comunidade desde 2009.  

Além desses projetos mais antigos, está em andamento uma parceria entre as comunidades quilombolas Boa 
Morte e Chacrinha dos Pretos e o IEPHA. Essa parceria entre as comunidades e o órgão estadual diz respeito 
ao projeto Refazenda – projeto de revitalização da Fazenda Boa Esperança. Segundo os levantamentos em 
campo, as duas comunidades quilombolas têm participado das decisões acercas das atividades a serem 
desenvolvidas e ambas poderão utilizar a fazenda para manifestações culturais, festividades e apresentações 
diversas. 

Nas entrevistas realizadas ao longo do levantamento de campo, a equipe técnica abordou assuntos ligados 
aos aspectos histórico-culturais, à infraestrutura e aos impactos sofridos, decorrentes da mineração vizinha 
à comunidade. É importante destacar que as informações a seguir foram levantadas com base na percepção 
e vivências dos moradores entrevistados. Destacam-se os problemas relacionados à grande quantidade de 
pó de minério na comunidade, à degradação das nascentes, destruição da paisagem natural, diminuição dos 
cursos d’água, assoreamento do rio e ao intenso trânsito nas estradas causado pelos caminhões de minério. 
Em função da degradação das nascentes a comunidade, que fazia uso das mesmas para abastecimento da 
população, precisou mudar a forma de obtenção de água para o consumo próprio, começando a utilização 
de poços artesianos. Os programas propostos pela mineração para minimizar os impactos causados 
apontados estão relacionados ao plantio de árvores e programas de contratação da mão de obra local. 
Entretanto, foi revelado que ambos os projetos são ineficientes sendo necessário maior engajamento e não 
solucionam os problemas ambientais e sociais da comunidade. 
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Em relação aos aspectos ambientais, os entrevistados revelaram uma forte relação paisagística e ambiental 
com o entorno. Foram destacados, em função da importância ambiental para a comunidade, o Mirante/Laje 
de Pedra, a mata, Serra da Boa Morte, a Praça da Igreja de Nossa Senhora da Boa Morte e a Cachoeira da 
Boa Esperança. Para a comunidade, as localidades citadas têm uma importância associada ao 
reconhecimento e ao sentimento de pertencimento que liga os moradores às histórias vividas pela 
comunidade. A preservação da cultura local está diretamente relacionada aos elementos e marcos que 
estruturam a vida e a coletividade do grupo. 

Assim como em diversos outros contextos de comunidades remanescentes de quilombo, a relação entre a 
comunidade e a natureza atinge um nível dependência elevado, em função das atividades que asseguram, 
principalmente, a alimentação dos grupos. Dessa forma, a comunidade exerce atividades diretamente ligadas 
à plantação de gênero alimentícios e à criação de animais.  

Em relação ao empreendimento, um grupo de jovens entrevistadas também manifestou grande 
envolvimento e ciência em relação aos processos minerários e de licenciamento ambiental. Em relação as 
atividades minerárias na região, de um modo geral os moradores possuem preocupações em relação às 
barragens e às consequências que um possível rompimento traria para a comunidade. Muito foi questionado 
acerca da participação da comunidade em reuniões e audiências públicas nas decisões relacionadas aos 
empreendimentos minerários.  

A cidade conta com uma infraestrutura existente a qual é limitada apenas aos pequenos comércios, à igreja, 
cemitério, escolas, posto de saúde e quadra de esportes. Dentre as carências observadas, destaca-se a 
necessidade de melhoria da iluminação pública e do calçamento das vias, buscando minimizar a poeira que 
assola a comunidade.  

Durante a pesquisa de campo, a equipe técnica notou uma parcela relevante da população em idade 
produtiva com claro interesse e motivação, mas que não exerce nenhuma atividade de trabalho. Segundo os 
entrevistados existe dificuldades de inserção no mercado de trabalho em função da baixa qualificação 
profissional, da falta de oportunidade e da ruptura dos programas das mineradoras na capacitação e 
contratação de mão de obra local. Além dessa parcela populacional, também é relevante destacar a 
importância da capacitação e valorização da comunidade local desde a infância, incentivando atividades de 
qualificação e sensibilização às várias tendências existentes. 

  
Figura 8: Local onde são promovidas as oficinas. Figura 9: Associação Comunitária da Boa Morte. 
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Figura 10: Praça da Igreja de Nossa Senhora da Boa 

Morte. 
Figura 11: Principal via de acesso à comunidade. 

1.3.6.1.2 -  Comunidade Tradicional Chacrinha dos Pretos 

A Comunidade Tradicional Chacrinha dos Pretos está localizada em um vale próximo ao curso do rio 
Paraopeba, entre a serra da Moeda e serra dos Mascates (Guimarães, 2016), a 8 km da sede do município de 
Belo Vale (Figura 12 a Figura 22). Em relação ao empreendimento Licenciamento Corretivo da Obra 
Emergencial da Cava Corpo Norte, denominada Alto Bandeira dista em 9,3 km, na AII do Empreendimento.  

Destaca-se pela rica história oral que redesenha o passado dos moradores. Conta-se que, no século XVIII, 
existia na atual área de ocupação da comunidade uma grande fazenda que chegou a ter cerca de 1000 
escravos. O rico fazendeiro José de Paula Peixoto, conhecido como “Milhão e Meio”, apaixonou-se por uma 
escrava com quem manteve laços até a morte. Esta mulher negra, de posse das terras, foi responsável por 
libertar todos os escravizados da fazenda e, dessa forma, a comunidade foi se consolidando nos seus 
arredores. Com isso, outros escravos foragidos foram se fixando na comunidade e fortalecendo as relações 
que perduraram ao longo dos séculos. 

Já no século XX, em 1912, a Chacrinha dos Pretos enfrentaria os impactos da mineração industrial. A Estrada 
de Ferro Central do Brasil foi implantada bem ao lado da antiga fazenda do “Milhão e Meio”. A implantação 
da estrada trouxe impactos severos para a comunidade que além de seccionada pela linha, teve a estrutura 
das casas comprometida e a antiga fazenda saqueada pelos funcionários da Central do Brasil. Passou a 
conviver com os impactos incessantes dos trens e da atividade minerária em escala industrial. 

Nos dias atuais a comunidade, composta por cerca de 150 moradores, é constituída por edificações mais 
recentes, por uma pequena malha viária que conecta os fluxos internos e pelas ruínas da antiga fazenda do 
“Milhão e Meio”, tombadas municipalmente pelo Decreto Municipal nº 1249/2011. Tais elementos estão 
estritamente relacionados, assim como as edificações recentes localizadas dentro das ruínas. A fazenda foi 
bastante comprometida pelos saques que sofreu durante implantação da estrada de ferro e pela vibração 
causada pelos trens que há mais de cem anos passam diversas vezes ao dia pela comunidade. Tais vibrações 
podem impactar a estrutura das edificações contemporâneas bem como das edificações com importância 
histórica. Ainda é possível visitar as ruínas da Chacrinha e ter acesso à parte da cultura material que constitui 
esse período histórico. 

Nos últimos anos, a comunidade vem passando por um movimento de resgate cultural que envolve os ritos, 
cantos, danças, dialetos e culinária. Em decorrência dessas iniciativas, a comunidade passou a se apropriar 
das ruínas da fazenda de forma a estabelecer nas mesmas um espaço de uso coletivo para transmissão dos 
elementos culturais como o teatro, promovendo a valorização da cultura e história locais (LEMOS E PAIVA, 
2010).  
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No quesito que trata das atividades de resgate e preservação do Patrimônio Cultural, a Associação 
Comunitária da Chacrinha proporcionou diversas atividades através da criação, em 2010, do projeto cultural 
Ponto de Cultura Quilombo Chacrinha, que teve o apoio da Secretaria de Cultura do Estado de Minas Gerais. 
O projeto trabalha com ações culturais para difundir e promover a cultura ligada à comunidade quilombola 
Chacrinha dos Pretos. Através de oficinas de capoeira, teatro, informática, artesanato (cerâmica, tambores, 
bordado, etc.) e de quitandas afro-mineiras (PONTO DE CULTURA, 2013), a cultura local vem sendo 
fortalecida dentro da própria comunidade. 

Durante as entrevistas e ao longo do trabalho em campo, a equipe técnica tratou dos assuntos ligados aos 
aspectos histórico-culturais, à infraestrutura e aos impactos sofridos pela mineração vizinha à comunidade. 
Importante destacar que os dados coletados nas entrevistas e as informações que compõem este documento 
foram embasados de acordo com a percepção e vivência dos moradores. Dos assuntos tratados, os 
moradores destacaram os problemas sofridos em relação à circulação intensa dos trens de minério. 
Relataram que as estruturas das edificações são severamente danificadas, que o patrimônio arqueológico da 
fazenda do “Milhão e Meio” é constantemente degradado, além da qualidade do ar ser comprometida pela 
intensa poeira de minério. Destacaram também que o fato de a linha férrea dividir a comunidade representa 
um grande perigo para os pedestres que circulam intensamente entre os dois lados, assim como para as 
pessoas que se assentam na linha férrea para usar os serviços de telefonia e internet, já que na comunidade 
a cobertura é precária. 

Em relação aos aspectos ambientais e apropriação dos moradores com esses recursos, constatou-se que a 
comunidade quilombola Chacrinha dos Pretos estabelece uma relação estreita com os recursos naturais, 
como plantas típicas da região e o rio Paraopeba. Em função dessa relação importante, os entrevistados 
reclamam da qualidade das águas desse rio. Na oralidade é possível constatar a importância desse curso 
d’água para a fixação da comunidade no local ao longo dos anos. A pesca, o lazer e o marco visual que o rio 
Paraopeba representa para a região estão seriamente comprometidos, conforme mencionado pelos 
moradores. A comunidade associa o comprometimento do rio às mineradoras que “lavam” o minério com as 
águas, além da destinação do esgoto de várias cidades diretamente para o rio, sem qualquer tratamento. Em 
função da poluição das águas, seu uso recreativo e doméstico foi comprometido. Atualmente, o 
abastecimento da comunidade é feito por poços artesianos. As crianças e adolescentes utilizam o rio, ainda 
que ele esteja inadequado para tal uso, para fins e lazer e prática de esportes. Ainda foram apontados pelos 
moradores os problemas relacionados ao esgoto a céu aberto, à falta de coleta seletiva do lixo e ao intenso 
uso de agrotóxicos nas fazendas do entorno. Os locais mais importantes nos aspectos ambientais citados 
pelos entrevistados foram a “lajinha”, área descrita como para escorregar em uma pedra natural, e a 
cachoeira do Paraopeba. 

Os quintais das casas possuem hortas, pequenas plantações, árvores frutíferas e algumas criações utilizadas 
para subsistência. Algumas pessoas relataram vender parte das produções para ajudar no sustento familiar. 
Na alimentação da comunidade, destaca-se a uso da Saborosa (Hylocerus sp.), também conhecida como 
Pitaya do Cerrado. A folha é utilizada em pratos típicos e geralmente acompanham o frango. Além do que é 
cultivado nos pequenos quintais, a população também adquire produtos necessários no dia a dia na sede de 
Belo Vale. Entretanto, essa locomoção entre a comunidade e sede do município não ocorre facilmente, sendo 
necessário transporte particular para fazer o percurso, o que dificulta esse trajeto. 

Em relação à atividade minerária na região, todos os entrevistados demonstraram grandes preocupações em 
relação às barragens utilizadas pelas empresas. Foi amplamente questionado se o empreendimento da CSN 
Mineração, objeto desse estudo, acarretaria em mais rejeitos depositados nas barragens e quais os impactos 
isso traria para a comunidade. 
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Na comunidade existe a Unidade Básica de Saúde (UBS) da Chacrinha onde o atendimento médico acontece 
uma vez por semana, no período da manhã. Também na UBS ocorrem oficinas promovidas pela prefeitura 
municipal de Belo Vale, que abrangem aulas de dança, ginástica, artesanato, dentre outras. Apesar da boa 
infraestrutura, sua localização não favorece aos moradores que precisam se deslocar em uma área de relevo 
com topografia acidentada e declividades íngremes, além de cruzar a linha férrea para conseguir 
atendimento ou participar das oficinas. Também localizada na outra margem da linha férrea, em via não 
pavimentada, está a igreja católica da comunidade, onde ocorrem missas mensais e a festa de Nossa Senhora 
do Bom Parto. 

A escola localizada na comunidade, destinada ao Ensino Fundamental, está em reforma desde 2018. 
Atualmente, as crianças são transportadas por um ônibus municipal que faz o trajeto entre a comunidade e 
as escolas na sede de Belo Vale. Na comunidade existe ainda uma Biblioteca Quilombola e um campo 
utilizado para a prática esportiva, principalmente o futebol. O campo foi construído pela própria comunidade 
e, atualmente, encontra-se em situação precária em função da obra da escola, sendo que seu uso foi 
completamente inviabilizado em função dos materiais de construção ali depositados. As crianças e jovens 
queixam-se em função de terem perdido o único espaço de lazer disponível na comunidade. 

Foram relatadas dificuldades de inserção no mercado de trabalho, principalmente por parte da população 
jovem. Tal fato pode estar associado com a baixa escolaridade, falta de políticas de valorização da mão de 
obra local e até mesmo com o distanciamento entre a gestão pública e a comunidade quilombola. Ao longo 
das entrevistas, diversas vezes foram relatados descasos do poder público municipal em relação às demandas 
locais da comunidade quilombola Chacrinha dos Pretos. Dessa forma, é necessário que mecanismos de 
valorização social, principalmente da população que se encontra em plena capacidade produtiva, sejam 
desenvolvidos para conter o êxodo rural. A criação de políticas de fixação da população é fundamental para 
a manutenção da comunidade. 

Percebeu-se também um intenso movimento em relação ao fortalecimento e valorização dos laços culturais 
da comunidade. A comunidade apresenta uma forte relação de parentesco e de vínculos afetivos entre os 
moradores.  É importante que tais manifestações e interesses sejam preservados buscando assegurar os 
direitos políticos das comunidades remanescentes de quilombo, como previsto pela legislação brasileira. 
Recentemente, o Ministério Público solicitou o tombamento das Ruínas da Chacrinha enquanto patrimônio 
material na esfera estadual, em função de uma medida protetiva. Da mesma forma, a comunidade 
quilombola Chacrinha dos Pretos tem trabalhado para buscar o registro da comunidade enquanto patrimônio 
imaterial municipal com o apoio do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. 
Tais iniciativas revelam uma forte identidade e valorização da cultura local. 

  
Figura 12: Entrada da comunidade quilombola 

Chacrinha dos Pretos. 
Figura 13: Placa informativa sobre o sítio arqueológico 

das Ruínas da Chacrinha, patrimônio municipal. 
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Figura 14: Via de conexão entre as residências. 
Figura 15: Biblioteca Municipal Quilombo da 

Chacrinha. 

  
Figura 16: Unidade Básica de Saúde da Chacrinha. Figura 17: Escola em reforma. 

  

Figura 18: Campo esportivo com entulhos ao fundo. 
Figura 19: Entrada principal para as Ruínas da 

Chacrinha. 
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Figura 20: Trecho em que a comunidade quilombola da 

Chacrinha dos Pretos é dividida pela linha férrea. 
Figura 21: Vista do rio Paraopeba na ponte que dá 

acesso à comunidade quilombola. 

 Figura 22: Restaurante da D. Tuquinha, onde os visitantes são recebidos e conhecem a culinária típica. 

1.4 -  ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA - AID 

1.4.1 -  Caracterização de uso e ocupação do solo 

Para o bom desenvolvimento dos trabalhos de caracterização ambiental é fundamental o entendimento do 
Uso e Ocupação do Solo, pois auxilia na identificação de fontes ou potenciais fontes de alterações do 
ambiente decorrentes das atividades humanas, e apresenta um diagnóstico real das alterações antrópicas 
existentes no meio.  

Para tanto foi realizado o levantamento de Uso e Ocupação do Solo na Área de Influência Direta (AID) do 
empreendimento a qual compreende as comunidades rurais de Boa Morte, Córrego dos Pintos no município 
de Belo Vale, bem como a localidade rural Esmeril e os bairros Casa de Pedra e Primavera localizados na Sede 
urbana do município de Congonhas. 

Somando às legislações municipais, que serão mencionadas adiante, os municípios de Congonhas e Belo Vale 
possuem apoio para a gestão territorial no município por meio dos zoneamentos estabelecidos pelo ZEE – 
Zoneamento Ecológico e Econômico, instrumento elaborado a partir da identificação das vulnerabilidades 
naturais e das potencialidades sociais. Com a definição do zoneamento pode-se estabelecer uma ordenação 
do uso do território para direcionar as ações, tanto do poder público quanto dos empreendedores, em 
relação às atividades adequadas e aos licenciamentos ambientais nas distintas áreas de determinado 
município. 
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Deste modo, as regiões localizadas na Área de Influência Direta (AID) e na Área de Influência Indireta (AII) 
estão sob influência da legislação existente em cada município e das alterações antrópicas. Seguem, de forma 
mais detalhada, as caracterizações do uso e ocupação do solo dos municípios em estudo. 

1.4.1.1 -  Município de Belo Vale 

A principal malha urbana do município conta com uma boa infraestrutura, toda a Sede é pavimentada (Figura 
23) e conta com iluminação nas vias públicas. A ocupação se apresenta horizontalizada, predominando as 
edificações térreas de um ou dois pavimentos, com alguns exemplares de três ou mais pavimentos, sendo 
algumas de uso misto. A principal via da cidade é Rua Padre Jacinto Pinheiro, onde se concentram algumas 
instituições públicas como a Biblioteca Municipal, Policlínica, Fórum Municipal, delegacia, dentre outros 
(Figura 23 a Figura 25). Também estão concentradas nesta via as instituições financeiras e os principais 
estabelecimentos de serviço e comércio da cidade. Estas mostram-se bastante diversificadas, sendo possível 
encontrar imobiliárias, escritórios de advocacia e engenharia, algumas oficinas automotivas, cabeleireiros, 
farmácias, açougues, papelarias, lojas de roupas e restaurantes. 

 

 

Figura 23: Viaduto no distrito Sede de Belo Vale. 
Figura 24: Rua Padre Jacinto Pinheiro, edificações de 

uso misto com quatro pavimentos. 
 

 

Figura 25: Rua Padre Jacinto Pinheiro. 

O município de Belo Vale não apresenta regulamentação específica para o uso e ocupação do solo. Contudo 
eles utilizam a Lei Federal n° 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, o Código de Postura 
Municipal e ainda utilizam do instrumento do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV. Esse último visa 
“subsidiar o licenciamento de empreendimentos ou atividades, públicas ou privadas, que na sua instalação 
ou operação possam causar impactos ao meio ambiente, sistema viário, entorno ou à comunidade de forma 
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geral, no âmbito do município”. Além disso, a Lei nº 8.663/2006 estabelece que o EIV não substituirá a 
elaboração e aprovação do EIA (Estudo de Impacto Ambiental).  

De forma geral, é importante que ocorram incentivos através de políticas públicas e investimentos em 
setores intermediários e básicos de desenvolvimento local no município de Belo Vale. Considerando-se o 
Zoneamento Ecológico e Econômico, constatou-se que todas as comunidades inseridas na AID do município 
de Belo Vale estão localizadas na Zona Ecológico-Econômica 3. Tal zona se caracteriza pelo potencial social 
intermediário e pela baixa vulnerabilidade natural. 

Com relação à educação quase todas as 3000 crianças da cidade em idade escolar estão nas salas de aula. O 
município conta hoje com três escolas no centro urbano e dezenove nos povoados da cidade. A única 
instituição de ensino estadual no município é a Escola Estadual Doutor Gama Cerqueira, que possui 1200 
alunos e oferece os cursos completos de ensinos fundamental e médio. No que se refere ao padrão 
construtivo, apesar de as residências dos moradores serem, em geral, construções simples de um ou dois 
pavimentos, todas contam com o fornecimento de energia elétrica por meio de rede da concessionária 
CEMIG e água encanada, provida pela COPASA. Há, ainda, comércio de primeira necessidade concentrado, 
sobretudo, na Rua Padre Jacinto Pinheiro, onde encontram-se edificações de uso misto com quatro 
pavimentos. A Sede possui serviço público de coleta seletiva de lixo. Os resíduos são destinados a uma Usina 
de Triagem onde parte dele é reciclada por uma associação e o orgânico vai para a compostagem servindo 
de adubo para a produção de mudas no viveiro da prefeitura municipal.  

Belo Vale possui poucas ocupações irregulares, que vem sendo regularizadas pela prefeitura municipal. Com 
relação ao déficit habitacional a cidade conta com poucas casas vazias, estando quase todas ocupadas. O 
município ainda conta com empreendimentos Minha Casa Minha Vida Rural e Urbano, onde foram 
construídos 160 apartamentos na área urbana e 80 casas na zona rural, quase todos já ocupados.  

 
Figura 26: Capela Nossa Senhora da Boa Morte. 

 

Já na Sede do município, na praça Cláudio Pinheiro, encontra-se o Casarão dos Araújos Figura 27 em estilo 
eclético, construído durante a década de 1920. Tombado no ano de 2008, foi a primeira sede da prefeitura 
municipal. O casarão passou por uma restauração e atualmente conta com uma loja no primeiro pavimento 
onde é comercializado artesanato e produtos locais e no segundo pavimento encontra-se em funcionamento 
os setores jurídico e de turismo da prefeitura.   

Próximo ao casarão está o museu do Escravo (Figura 28), possuindo um dos acervos de peças referentes à 
escravatura brasileira mais completos e importantes da América Latina. Inicialmente foi criado em 
Congonhas nas dependências da Basílica do Senhor Bom Jesus e transferido em 1977 para a Fazenda Boa 
Esperança em Belo Vale, sendo em 1988 oficializado como museu na sede do município. Situada ao lado do 
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Museu do Escravo, encontra-se uma das referências do patrimônio cultural de Belo Vale, a matriz de São 
Gonçalo (Figura 29). Construída em 1758 por escravos em pedra e com três altares, sendo dois laterais e o 
altar-mor, no mais clássico estilo barroco, atualmente em processo de restauro. 

  

Figura 27: Casarão dos Araújos. Figura 28: Museu do Escravo. 

O município possui diversas cachoeiras, devido ao fato de ser cercado de montanhas, como a cachoeira do 
Mascate, localizada no alto da serra, à margem da rodovia MG-442 que liga o município de Belo Vale à rodovia 
federal BR-040. De lá se tem uma vista exuberante de todo o município e seus arredores. A cinco quilômetros 
e meio da Sede do município localiza-se a cachoeira da Boa Esperança perto da fazenda homônima (Figura 
31). Com águas cristalinas, possui suaves quedas com poços para se refrescar e dois tobogãs naturais. 
Localizada a sete quilômetros da Sede e próxima à comunidade rural Povoado da Pedra, a cachoeira da Usina, 
é formada por uma antiga usina hidrelétrica que fornecia energia elétrica para a cidade de Belo Vale (Figura 
30). Depois de desativado, o local se tornou uma cachoeira que se forma com a queda de água da usina 
localizada no ribeirão dos Paivas.  

  Figura 29: Matriz de São Gonçalo. 
 
 

Figura 30: Cachoeira da Usina: Fonte: Rodrigo Gouvêa. 
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Figura 31: Cachoeira da Boa Esperança. Fonte: www.pousadavargemdocedro.com.br 

 
 
 

Atualmente metade da população do município de Belo Vale vive na zona rural.  De acordo com o Sistema 
de Informação de Atenção Básica (SIAB), 98,40% das edificações possuem energia elétrica fornecida pela 
concessionaria CEMIG. Quanto ao manejo de resíduos sólidos, a maior parte da zona rural incinera ou enterra 
o lixo, sendo que não há coleta de lixo na zona rural. As principais localidades rurais são: Boa Morte, Córrego 
dos Pintos, Arrojado Lisboa, Chacrinha, Laranjeiras, Chácara dos Cordeiros, Roças Novas de Baixo, Roças 
Novas de Cima, Noiva dos Cordeiros, Vargem de Santana, Costas, Palmital, João Alves e Lages. Boa parte das 
localidades da zona rural são atendidas com escolas municipais e transporte público para os estudantes que 
necessitam se deslocar para estudar na Sede.  

O município Belo Vale possui apenas dois distritos: Sede e Santana do Paraopeba, segundo dados levantados 
pelo IBGE (2010). No entanto, de acordo com o documento Relação de distritos de Minas Gerais, de fevereiro 
de 2019 da Fundação João Pinheiro, foram criados mais quatro distritos no município. No ano de 2016 a 
Câmara Municipal aprovou a Lei Municipal nº 1.420 que cria os distritos de  Nossa Senhora de Boa Morte, 
com 64,58 km² de área, São Sebastião de Lages, com 41,13 km² de área, Roças Novas dos Bandeirantes, com 
27,03 km² de área e Chácara dos Cordeiros, com 52,61 km² de área. O município de Belo Vale não possui 
Plano Diretor ou quaisquer outras legislações que regulem o uso do solo urbano. A Lei de Uso e Ocupação do 
Solo está em elaboração pela equipe técnica da prefeitura municipal e será encaminhada à câmara para 
votação. Com um bom atendimento no que se refere à oferta de esgoto e água tratada, além dos serviços de 
saúde e educação, a infraestrutura urbana da Sede do município mostra-se acima da média de outros 
municípios da região. 

No que tange aos estudos socioeconômicos do meio antrópico do empreendimento Licenciamento Corretivo 
da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte, denominada Alto Bandeira, as comunidades rurais englobadas na 
AID do município de Belo Vale são a comunidade quilombola Boa Morte e comunidade rural Córrego dos 
Pintos sintetizadas a seguir. 

A comunidade quilombola Boa Morte originou-se ainda no século XVIII. Localizada na serra da Moeda, situa-
se a cerca de seis quilômetros da Sede do município de Belo Vale. Seus habitantes são descendentes de 
escravos que trabalhavam nas fazendas locais e estima-se que a localidade atualmente seja composta por 
400 moradores. 
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Atualmente a ocupação caracteriza-se por casas construídas no entorno do largo da igreja de Nossa Senhora 
de Boa Morte, construída em 1760; há ainda um comércio e uma praça bastante arborizada, calçada em 
pedras. Fora da área central da comunidade existem outras edificações residenciais e alguns poucos 
comércios e equipamentos, como posto de saúde e quadra de esportes, dispersos pela comunidade. No 
levantamento de campo a equipe técnica observou que a ocupação é predominantemente horizontal, com 
edificações térreas de um pavimento, com padrão de construtivo médio/baixo. 

O povoado de Córrego dos Pintos (Figura 32 e Figura 33) localizado a sudeste da Sede do município, é uma 
pequena comunidade na zona rural, próxima ao acesso da rodovia MG-442. A comunidade dista nove 
quilômetros da Sede municipal e quatro quilômetros da comunidade de Boa Morte. Os principais acessos são 
feitos por estradas vicinais de terra e a principal rua da comunidade é estreita, pavimentada com bloquetes, 
sem calçadas, mas com postes de iluminação pública. O seu entorno possui algumas edificações residenciais 
bastante arborizadas, de tipologia simples, em geral de construção recente, sendo que ao seu redor 
encontram-se pequenos sítios. A coleta seletiva é realizada pela maioria dos moradores e todo o lixo é 
coletado pela prefeitura municipal. A comunidade não possui tratamento de esgoto. 

A comunidade é abastecida de uma escola, escola municipal Eugênio Sampaio, a qual oferece ensino regular, 
pré-escola (4 e 5 anos) e ensino fundamental e possui laboratórios de informática, sala multimídia e banheiro 
adequado a alunos com deficiência ou mobilidade reduzida. O povoado possui ainda uma unidade básica de 
saúde para atendimento da população e linhas de ônibus que ligam a comunidade ao distrito Sede. 

As principais queixas dos moradores são com relação aos acessos à comunidade serem de estradas de terra, 
o que causa muito transtorno aos moradores muita poeira e sujeira e por ter poucas opções de serviços e 
comércios, sendo preciso ir até a sede do município resolver suas pendências Devido ao difícil acesso acaba 
demorando mais. 

 
 

Figura 32: Capela de São José. Povoado dos Pintos. 
Figura 33: Posto de saúde na comunidade rural dos 

Pintos. 
 

1.4.1.2 -  Município de Congonhas 

O município de Congonhas desde sua consolidação teve como sua principal atividade a mineração desde a 
sua criação, tendo tal atividade continuidade ao longo de sua expansão urbana. Diversas mineradoras atuam 
na região, o que levou a cidade a uma rápida expansão da malha urbana. A ocupação no perímetro urbano 
acontece de forma adensada, onde predomina como principal tipologia o uso unifamiliar. Observa-se, na 
região central, a ocorrência significativa de edificações de três ou mais pavimentos, sendo muitas destas de 
uso misto, com estabelecimento de comércio ou serviço no pavimento térreo e residência nos pavimentos 
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superiores (Figura 34 a Figura 37). A maior parte do comércio e dos serviços ocorre ao longo das ruas 
Marechal Floriano Peixoto e da avenida Julia Kubitschek e mostra-se bastante diversificada, encontrando-se 
hotéis, escritórios de atividades diversas, restaurantes, oficinas automotivas, cabeleireiros, farmácias, 
papelarias, lojas de roupas, dentre outros. A área urbana de Congonhas é seccionada pelo rio Maranhão, que 
toma a direção oeste do município, desaguando no rio Paraopeba. 

A região é bem abastecida de serviços de energia elétrica da rede da concessionária CEMIG e água encanada 
provida pela COPASA. O manejo dos resíduos sólidos e a limpeza urbana no município são de 
responsabilidade da administração municipal, a qual executa os serviços através das secretarias de Obras e 
de Desenvolvimento Sustentável, sendo todo o lixo destinado ao aterro sanitário do município, localizado às 
margens da rodovia BR-040. A Sede não conta com tratamento de esgoto, o qual é despejado “in natura” no 
leito do rio Maranhão. A sede urbana é pavimentada, sendo parte em paralelepípedos e, nas regiões mais 
recentes, bem como nas de tráfego mais intenso, em asfalto. Também conta com iluminação nas vias 
públicas.  

As empreiteiras atraíram pessoas de outras regiões para residir em Congonhas, época em que foram 
implantados muitos loteamentos, conformando a expansão urbana da Sede de Congonhas. Esse 
adensamento se deu sem planejamento e sem o controle urbanístico necessário para que se pudesse evitar 
edificações em terrenos de alta declividade, ocupações irregulares às margens do rio Maranhão – que 
acarretam prejuízos ambientais à cidade, ao patrimônio público e risco à população residente. Contudo, a 
paisagem urbana da cidade se transformou rapidamente nas últimas décadas. As edificações foram sendo 
construídas sem regras determinadas de uso e ocupação do solo e respeito ao patrimônio cultural, dentre 
outras questões. Exemplo disto são os bairros próximos às margens do rio Maranhão, nos quais é possível 
identificar o crescimento desordenado da área urbana, onde quase não restam indícios dos traços da 
ocupação original. Outras questões encontradas no centro da Sede que se referem ao uso e ocupação do 
solo são a baixa permeabilidade do solo, muitas construções próximas à margem do rio e tráfego intenso de 
veículos automotores, sobretudo em horários de pico, causando pequenos congestionamentos.  

  
Figura 34: Avenida Julia Kubitschek com concentração 

de estabelecimentos comerciais. 
Figura 35: Avenida Julia Kubitschek. Destacam-se as 

edificações de dois pavimentos com uso misto. 
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Figura 36: Rua praça Dom Helvécio, destacando-se a 

ponte sobre o rio Maranhão. 
Figura 37: Praça JK, em um dos trechos de gargalo no 

tráfego da Sede. 

O município possui um acervo barroco tombado pela UNESCO, que precisa ser mais divulgado e preservado, 
no qual se destacam o santuário do Bom Jesus de Matozinhos, com as esculturas dos doze profetas no adro 
e as seis capelas dos Passos da Paixão, na alameda de acesso, configurando o principal atrativo do patrimônio 
de Congonhas. O célebre monumento histórico e artístico é Patrimônio da Humanidade desde 1985, tendo 
sido construído em várias etapas, nos séculos XVIII e XIX, por renomados mestres, artesãos e pintores, como 
Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, e Manuel da Costa Ataíde. Fazem parte ainda do acervo do 
patrimônio histórico, cultural e artístico de Congonhas a igreja do Rosário, construída na época da formação 
do povoado, a matriz de Nossa Senhora da Conceição, construída no século XVIII, apresentando trabalhos de 
Aleijadinho e de seu pai, o arquiteto português Manoel Francisco Lisboa, além da igreja matriz de São José, 
concluída em 1817. 

Um importante marco do patrimônio natural municipal é o parque Ecológico da Cachoeira um complexo de 
lazer e turismo composto por uma cachoeira natural e diversas piscinas adultas e infantis de água corrente 
(Figura 38 e Figura 39). Está localizado a cinco quilômetros do centro da Sede, com infraestrutura completa, 
conta com dez piscinas, quadras poliesportivas, campos de futebol, playground, churrasqueiras, dentre 
outros. Ao redor do parque há uma área de preservação ecológica com mais de 70 mil m². Na mata 
preservada é possível encontrar diversas espécies da fauna e flora. 

.   
Figura 38: Parque da Cachoeira. Figura 39: Parque da Cachoeira. 

O distrito Sede de Congonhas possui atualmente setenta e sete bairros. Dentre os mais próximos à CSN 
Mineração, está o bairro residencial Cristo Rei.  O bairro está localizado ao lado do residencial Gualter 
Monteiro e faz divisa com a área da CSN Mineração. Conta com poucas opções de comércio e serviço e possui 
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edificações, em sua maioria, com baixo padrão construtivo. Possui ruas asfaltadas, coleta seletiva semanal, 
iluminação pública e rede de água provida pela COPASA. Por não ter opções de escolas, lazer, comércio e 
serviços os moradores do Cristo Rei recorrem aos bairros vizinhos que contam com melhores opções. Outro 
bairro é o Gualter Monteiro que foi criado na década de 1980 a partir de um loteamento realizado pela 
prefeitura municipal visando atender famílias de baixa renda. Este bairro possui rede de abastecimento de 
água fornecida pela COPASA, mas enfrenta problemas relacionados à rede de esgoto e à drenagem de águas 
pluviais, que acarretam frequentes enchentes. Apresenta inexpressiva rede comercial, uma escola voltada 
para o ensino fundamental, campo de futebol e uma igreja católica, dedicada a Santa Luzia. Além disso, 
possui ruas asfaltadas, iluminação pública e o padrão construtivo das edificações, em sua maioria, é 
baixo/médio, unifamiliar e com um pavimento. 

O bairro Alto do Cruzeiro, localizado a sul da Sede urbana, surgiu na década de 1950 a partir parcelamento 
dos terrenos que pertenciam à igreja Católica. Encontra-se implantado acima da quadra de esportes um 
antigo Cruzeiro, utilizado pela comunidade local em festas populares, além de poder ser visto de diferentes 
pontos da Sede. Próximo ao santuário Bom Jesus do Matozinhos e à igreja de São José, é um lugar de grande 
importância para a vivência religiosa dos moradores. O bairro conta com uma boa infraestrutura, iluminação 
pública, rede de água e esgoto, ruas asfaltadas, além de uma quadra poliesportiva com vestiário e 
arquibancada, academia ao ar livre e unidade de atenção primária à saúde. Implantado em cota altimétrica 
elevada, o bairro possui visadas para toda a sede urbana, zona rural e para áreas de mineração.  

Em Congonhas, segundo dados do IBGE (2010) mais de 97% da população reside em meio urbano, sendo a 
zona rural do município composta por pequenas comunidades e dois distritos, além da Sede: Alto Maranhão 
e Lobo Leite. O primeiro deles, sob o impulso do ouro, foi uma das primeiras localidades das Minas Gerais, 
com cerca de 300 anos de história (Figura 40). A comunidade está localizada a cerca de oito quilômetros da 
sede do município e conta com ruas asfaltadas, iluminação pública, coleta seletiva semanal, água provida 
pela COPASA, transporte público conectando à Sede, escola municipal, unidade de atenção primária à saúde 
e quadra poliesportiva. O padrão construtivo das edificações pode ser classificado médio/baixo, havendo 
edificações de uso misto, com poucas opções de comércio.   

O distrito de Lobo Leite, experimentou grande desenvolvimento após 1886, com a construção da estação 
ferroviária, que atualmente abriga um Tele centro e um espaço multiuso utilizado pelo grupo de artesanato 
da comunidade. O distrito é fruto da atividade dos primeiros exploradores de ouro na região. Foi criado nos 
séculos XVII e XVIII, localiza-se às margens da rodovia MG-030, a doze quilômetros da Sede do município. 
Possui considerável acervo patrimonial, como a igreja de Nossa Senhora da Soledade (Figura 41), tombada 
pelo Instituto Estadual do patrimônio Histórico e Artístico (IEPHA). Lobo Leite apresenta grande potencial 
turístico devido ao clima, à paisagem, aos bens culturais e à hospitalidade de seu povo. 
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  Figura 40: Igreja de Nossa Senhora de Ajuda em Alto 
Maranhão. 

 
 

Figura 41: Igreja de N. Sra. da Soledade em Lobo Leite. 

Considerando as áreas rurais encontram-se muitas fazendas com cultivo de feijão, milho, laranja, dentre 
outros, além da produção de leite. Algumas comunidades rurais contam com escola, postos de saúde e 
comércio de primeira necessidade.  

Dentre os povoados destaca-se o Esmeril – Inserido na Área de Influência Direta do meio antrópico dos 
estudos referentes ao empreendimento Licenciamento Corretivo da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte, 
denominada Alto Bandeira– (Figura 42 e Figura 43) onde já estão instalados três hotéis fazenda, que recebem 
hóspedes sobretudo aos finais de semana e movimentam a economia local. Pela proximidade com a serra do 
Esmeril, a comunidade é cercada por áreas verdes e quase todas as residências são chácaras e sítios, tendo 
se consolidado como lugar para descanso, visto que muitas pessoas de fora do município estão investindo 
em sítios na região. Segundo os moradores, cerca de 70% das residências são para uso recreativo. Localizada 
a cerca de vinte quilômetros de distância da Sede do município de Congonhas, a comunidade possui acessos 
principais realizados por estradas vicinais de terra.  

As principais pousadas do município estão localizadas nesta comunidade, como o hotel fazenda Canto Do 
Sabiá e o hotel fazenda Paraíso da Serra, que contam com chalés, piscinas, restaurantes e cachoeiras. No 
entanto, as entrevistas realizadas na localidade indicaram que o fluxo de pessoas no bairro caiu bastante nos 
últimos anos, sobretudo no que se refere às hospedagens nos hotéis fazenda. 

A comunidade rural Esmeril, inserida na porção da AID pertencente ao município de Congonhas, está 
localizada na Zona Ecológico-Econômica 1. Esta caracteriza-se pelo elevado potencial social, indicando que a 
área possui condições de gerenciar empreendimentos de maior porte e causadores de maiores impactos 
socioambientais. É caracterizada por possuir capacidade no nível estratégico, tático e operacional e de ser 
facilmente estimulada para alavancar o desenvolvimento sustentável local. Essa área é considerada menos 
vulnerável ambientalmente, sendo importante a proposição de ações preventivas e mitigadoras de impactos. 
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Figura 42: Comunidade rural Esmeril. 
Figura 43: Igreja de N. Sra. Concebida, comunidade 

rural Esmeril. 
 

A AID para os estudos do meio antrópico do empreendimento Licenciamento Corretivo da Obra Emergencial 
da Cava Corpo Norte, denominada Alto Bandeira no município de Congonhas, é composta também pela 
comunidade rural Esmeril e os bairros Casa de Pedra e Primavera localizados na Sede urbana do município. 

Conforme mencionado, desde a criação do município a malha urbana da sede vem se adensando devido às 
atividades minerárias, predominando residências unifamiliares. A paisagem urbana foi sendo alterada devido 
às ofertas de trabalho que atraíram pessoas de outras regiões, ocasionando diversos novos loteamentos. O 
município de Congonhas se constituiu sem planejamento urbanístico necessário para que pudessem ser 
evitadas ocupações irregulares, sobretudo no que concernem edificações em terrenos de alta declividade e 
às margens do rio Maranhão, baixa permeabilidade e o tráfego intenso de veículos automotores, sobretudo 
em horários de pico, causando pequenos congestionamentos na região central da Sede.   

A secretaria municipal de Habitação, elaborou o Plano Municipal de Habitação, que apresenta importantes 
diretrizes relacionadas ao adensamento da sede, tais como recuperação física de loteamentos precários, 
regularização fundiária de assentamentos, promoção à urbanização, melhoria das moradias existentes, 
controle sobre novas ocupações em áreas inadequadas, bem como a garantia de produção de novas unidades 
habitacionais de interesse social e priorização de ações do município em áreas de risco. 

Os instrumentos legais regulamentadores do uso e ocupação do solo são fundamentais ao entendimento do 
Uso e Ocupação do Solo no desenvolvimento dos trabalhos de caracterização ambiental, pois auxiliam na 
identificação de fontes ou potenciais fontes de alterações do ambiente decorrentes das atividades humanas, 
além de apresentar um diagnóstico real das alterações antrópicas existentes no meio. O município possui 
legislações específicas que regulamentam e influenciam o modo de uso e ocupação do solo, a saber:  

Lei Municipal nº 2.624/2006, dispõe sobre normas de uso e ocupação do solo no município de 

Congonhas, possuindo alterações resultantes das leis nº 2.916/2009, nº 3.036/2010, nº 3.157/2011 

e nº 3.774/2018;  

Lei Municipal nº 2.621, de 21 de junho de 2006, institui o Plano Diretor de Desenvolvimento 

Municipal do Município de Congonhas e dá outras providências; 

Lei Municipal nº 2.916, de 30 de dezembro de 2009, dispõe sobre a primeira etapa de revisão do 

Plano Diretor De Desenvolvimento Municipal de Congonhas, sobre alterações na Lei nº 2.621/2006 

– Plano Diretor, Lei nº 2.624/2006 – Uso e Ocupação do Solo e Lei nº 2.573/2005, que define o 

perímetro urbano e dá outras providências. 
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Congonhas possui ainda o Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS), que consiste em um 
instrumento de planejamento que objetiva viabilizar a realização das ações da política habitacional com o 
intuito de garantir acesso à moradia digna por parte da população de baixa renda e apresentar a percepção 
dos agentes sociais sobre habitação de interesse social. 

Além das legislações supracitadas, o município, bem como todo o estado de Minas Gerais, possui apoio sobre 
a gestão territorial por meio do ZEE – Zoneamento Ecológico e Econômico, instrumento que auxilia no 
planejamento e na gestão das ações governamentais para a proteção do meio ambiente, conforme 
mencionado anteriormente. 

Deste modo, os bairros localizados na Área de Influência Direta (AID) e na Área de Influência Indireta (AII), 
estão sob influência da legislação existente e das alterações antrópicas.  

Com o crescimento da produção de minério nos anos de 1980, a malha urbana da cidade se expandiu para 
áreas antes marcadas por campos de pastagens e propriedades rurais isoladas, no entorno da CSN 
Mineração, fazendo surgir novos bairros, como o Casa de Pedra e o Primavera. Sem área disponível para 
expansão, o bairro Casa de Pedra é delimitado pela estrada homônima, pela Avenida Um e pela área da mina. 

De acordo com o zoneamento urbano de Congonhas o bairro situa-se na Zona de Uso Preferencialmente 
Residencial 1 (ZUR1), sendo caracterizada por volumetria de até quatro pavimentos com usos institucional, 
comercial e de prestação de serviços, além do uso majoritariamente residencial. No entanto, o que se 
observou in loco foi a predominância de edificações com dois pavimentos, com padrão construtivo 
médio/baixo na maioria dos casos. 

Entretanto, o diagnóstico realizado para o plano diretor do município identificou o bairro Casa de Pedra como 
sendo um dos maiores em ocorrência de ocupação urbana, juntamente com os bairros Nova Cidade, Rosa 
Eulália e Primavera. Os fatores indutores estão ligados à boa infraestrutura e ao valor acessível em relação à 
região central. A tendência de crescimento dessa ocupação continua porque há uma previsão de ligar a 
recente via de acesso ao distrito Sede, construída ao norte da área urbana, a essa região, facilitando o acesso 
à área central. Porém há necessidade de se solucionarem os problemas de ligação, pois as vias são estreitas 
e estranguladas, questão que é tratada no plano diretor como ação diretiva, conforme proposta definida pela 
prefeitura municipal. 

Como citado anteriormente, o bairro é bem abastecido, contando com transporte público, coleta de lixo 
semanal, iluminação pública em todas as vias e edificações com abastecimento de energia e água realizado 
pelas concessionárias CEMIG e COPASA, respectivamente.  

Acerca do assunto ligado à cultura, o bairro não apresenta manifestações culturais significativas, sendo 
identificado apenas um oratório dedicado à Nossa Senhora da Conceição, na entrada do bairro, não existindo 
nenhum festejo religioso específico vinculado a este espaço. 

Em relação aos aspectos ambientais, constatou-se que a área está localizada na interseção da Zona Ecológico-
Econômica 1 com a Zona Ecológico-Econômica 2. Tais zonas se caracterizam pelo elevado potencial social, 
indicando que essas áreas possuem condições de gerenciar empreendimentos de maior porte e causadores 
de maiores impactos socioambientais. São caracterizadas por possuírem capacidades nos níveis estratégico, 
tático e operacional e de serem facilmente estimuladas para alavancar o desenvolvimento sustentável local. 
No entanto, a diferença entre elas é que, na primeira, o local é menos vulnerável ambientalmente, sendo 
importante a proposição de ações preventivas e mitigadoras de impactos; já na segunda zona, a 
vulnerabilidade do local é maior, devendo haver mais ações do que na primeira. 
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Um grande problema que vem sendo enfrentado pelos moradores são os problemas ambientais devido à 
proximidade com as áreas minerarias na localidade Casa de Pedra. Dentre eles pode se destacar como um 
dos maiores impactos, o material particulado no ambiente, devido ao fato de se encontrar a cerca de 300 
metros da mineração. Tal fato tem gerado impactos estéticos, na limpeza pública e sobre a saúde dos 
moradores. 

O bairro Primavera está localizado entre os bairros Casa de Pedra e Eldorado e também se originou a partir 
da expansão do distrito sede com o incremento da produção do minério de ferro na década de 1980, 
juntamente com os bairros Casa de Pedra, Dom Oscar, Residencial Gualter Monteiro, Cristo Rei e o Barro 
Preto. Atualmente encontra-se todo urbanizado, com ruas pavimentadas, iluminação pública, coleta seletiva 
e fornecimento de água. No bairro encontram-se também posto de saúde, ginásio poliesportivo e os centros 
de referência Casa de Convivência Cônego Geraldo Francisco Leocádio, voltada para o público infantil e 
jovem, e o Centro de Referência do Idoso.  

Conforme o zoneamento urbano vigente no município o bairro está sob influência de quatro zonas: a região 
norte na Zona de Uso Preferencialmente Residencial 1 (ZUR1), a região sul na Zona de Uso Preferencialmente 
Residencial 2 (ZUR2), já as áreas adjacentes à Estrada da Casa de Pedra situam-se na Zona Comercial 1 (ZC1) 
e, por fim, as áreas lindeiras à Avenida Martino Rossi estão localizadas na Zona Especial de Projeto 3 (ZEP3). 
A ZUR1 e ZUR2 são caracterizadas por edificações de volumetria de até quatro pavimentos com usos 
institucional, comercial e de prestação de serviços, além do uso majoritariamente residencial. No 
levantamento, a equipe observou que a ocupação dessas zonas é predominantemente horizontal, com 
edificações térreas de um ou dois pavimentos, sendo algumas de uso misto. Identificou-se ainda expressiva 
quantidade de lotes vagos dispersos pelo bairro, o que representa potencial para novas ocupações e 
adensamentos. 

A ocorrência de ocupação urbana no bairro Primavera está entre as maiores do município, juntamente com 
os bairros Casa de Pedra, Nova Cidade e Rosa Eulália. Como mencionado anteriormente na caracterização do 
bairro Casa de Pedra, tal fato foi indicado no diagnóstico realizado para o plano diretor. O bairro Primavera, 
assim como o bairro Casa de Pedra, apresenta problemas de ligação das vias, dificultando o acesso à região 
central e o aumento do crescimento dessa ocupação. A Figura 45 mostra   vista geral das tipologias típicas do 
bairro Primavera. A ZEP3 foi destinada a fim de sanar este problema de integração do sistema viário, sendo 
que a Avenida Martino Rossi será ligada à Estrada Casa de Pedra, quando passará a ser caracterizada como 
ZC1. No entanto, na ocasião da coleta de dados para este estudo tal projeto ainda não havia sido realizado. 
A ZC1 é destinada à ocupação de baixa e média densidade, com edificações de até seis pavimentos, o uso 
preferencial é o comercial, sendo também permitidos os usos institucional, residencial e de prestação de 
serviços. Na área com essa caracterização identificou-se uma rede comercial diversificada que atende tanto 
à população do bairro Primavera quanto aos bairros vizinhos. 

Em relação aos aspectos culturais, nota-se uma vivência religiosa com certa relevância no cenário do bairro, 
através das igrejas Pentecostal Missão para Cristo, Evangelho Quadrangular e da católica dedicada ao Divino 
Espírito Santo, que se encontra em processo de construção. Neste bairro foi identificado ainda o bem cultural 
“festa do Divino Espírito Santo”, celebrada no mês de maio e que se apresenta como um significativo bem 
cultural coletivo, devido à mobilização que gera na localidade e à participação de moradores de Congonhas 
que residem em outras regiões da Sede municipal. 

Segundo os relatos dos moradores nas entrevistas realizadas em campo, eles se queixam do grande problema 
ambiental do bairro Primavera. Nota-se que é o mesmo relatado no bairro Casa de Pedra Figura 44, ou seja, 
o intenso fluxo de veículos que saem das áreas das mineradoras, gerando muita poeira na região, que tem 
motivado impactos sobre a estética, saúde dos moradores e na limpeza pública. Assim como o bairro Casa 
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de Pedra, o Primavera está localizado na interseção da Zona Ecológico-Econômica 1 com a Zona Ecológico-
Econômica 2, possuindo assim os mesmos parâmetros, e necessitando também de uma ação preventiva e 
mitigadora para o impacto ambiental existente. 

  Figura 44: Bairro Casa de Pedra, localizado nas 
proximidades da mina de mesmo nome. 

Figura 45: Vista das tipologias típicas do bairro 
Primavera. 

Existe uma carência e defasagem dos aspectos culturais do bairro. Não foram diagnosticados bens ou práticas 
culturais que sejam reconhecidos como coletivos pela população, fato possivelmente relacionado à carência 
de lugares específicos de lazer. Foram identificados apenas dois bens de usufruto da população, um campo 
de futebol de chão batido, utilizado pelas crianças e jovens do bairro e, próximo a este, há um oratório em 
homenagem a Nossa Senhora Aparecida, construído em 2017. Não há, contudo, nenhum festejo religioso 
específico vinculado a este espaço. 

Foi constatado através de entrevistas que os grandes problemas ambientais do bairro são (i) a poluição do 
ar, como citado nos bairros anteriormente descritos, e (ii) a contaminação de uma nascente. Tais percepções 
se deram devido à construção do cemitério Campo da Paz nas proximidades da nascente, o que pode vir a 
contaminar o lençol freático - conforme relatos - e, desta forma, impedir a utilização da água pela população.  

O parque da Cachoeira foi criado através da Lei municipal nº 1070 de 21 de outubro de 1983 
(https://www.congonhas.mg.leg.br/leis/legislacao-municipal) com 70.686 m² de área preservada, situado a 
cerca de seis quilômetros do centro do distrito Sede. Atualmente, o parque é também unidade de 
conservação. 

O balneário é considerado uma das mais completas estruturas de lazer do Estado, com cerca de 57.000 m² 
de área construída, oferecendo aos visitantes uma estrutura completa para a prática esportiva e de lazer em 
geral. Além da própria cachoeira e das piscinas de águas naturais, o espaço conta com quadras poliesportivas, 
campo de futebol, área de churrasco, camping, estacionamento, restaurante e lanchonete. Em 2017 o parque 
passou por uma requalificação que o deixou mais confortável, seguro e bonito, preservando a vegetação 
original, sendo possível encontrar várias espécies tropicais. O parque possui boa sinalização com placas de 
identificação, informativas e restritivas. Ainda conta com mapa de localização dos atrativos do parque e um 
painel com os pontos turísticos da cidade. O espaço encontrava-se bastante limpo na ocasião da visita 
técnica. 

O diagnóstico realizado para o plano diretor destacou a importância do parque da Cachoeira, pois a área 
apresenta um enorme potencial de aproveitamento em termos esportivos, culturais, turísticos e de lazer. O 
mesmo frisou que o parque não foi destacado pela comunidade frente aos demais atrativos culturais de 
Congonhas, indicando um sub aproveitamento desse patrimônio natural. Diante dessa questão o plano 

https://www.congonhas.mg.leg.br/leis/legislacao-municipal
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diretor propõe como ação diretiva para o desenvolvimento turístico do município o melhor aproveitamento 
dos recursos naturais e paisagísticos, objetivando fomentar o turismo ecológico. 

Em relação aos aspectos ambientais, o zoneamento de Congonhas caracteriza a área do parque como Zona 
Rural de Preservação (ZRP), destinada a usos que objetivam a preservação, podendo ser instalados parques 
e reservas ecológicas. Já no que se refere ao ZEE o parque se localiza na zona 1, deste modo a vulnerável 
ambiental do espaço é considerada menor, sendo importante a proposição de ações preventivas e 
mitigadoras de impactos. 

Dentre os núcleos habitacionais inseridos no AID há ainda duas áreas que atualmente encontram-se 
desocupadas, sujeitas, no entanto, à legislação vigente e às constantes mudanças do meio antrópico. A lei 
de Uso e Ocupação do Solo as classifica como Zona de Interesse Ambiental (ZIA) e Zona de Expansão Urbana 
(ZEU2). A primeira área, situada entre os bairros Casa de Pedra e Eldorado, é caracterizada por parque 
ecológico contendo significativa área florestal. Essa área é insuscetível de loteamento, mas é admitida a 
instalação de parte do percentual destinado a área verde e de complementação do sistema viário. Já a 
segunda área está localizada à noroeste do Bairro Primavera e é destinada ao parcelamento passando, 
posteriormente, a ser caracterizada como Zona de Uso Preferencialmente Residencial 2 (ZUR2). Em relação 
aos aspectos ambientais ambas as áreas estão sob influência da Zona Ecológico-Econômica 1. 

1.4.2 -  Percepção Ambiental  

A análise do estudo de percepção ambiental, decorrente do crescente avanço industrial em prol do 
desenvolvimento econômico, sobretudo, tem como finalidade analisar as consequências significativas 
relacionadas à degradação do meio ambiente considerando o meio socioeconômico. Desta forma, o estudo 
busca importantes iniciativas para compatibilizar as atividades levando em consideração os importantes 
atores sociais. 

A percepção ambiental pode ser definida como uma tomada de consciência do ambiente pelas pessoas, ou 
seja, consiste no ato de perceber o ambiente em que se está inserido, aprendendo a proteger e a cuidar dele. 
Cada indivíduo percebe, reage e responde diferentemente às ações sobre o ambiente em que vive. As 
respostas ou manifestações daí decorrentes são resultados das percepções (individuais e coletivas), dos 
processos cognitivos, julgamentos e expectativas de cada pessoa (FERNANDES et al., 2003).  

O estudo de percepção ambiental foi baseado em entrevistas guiadas por meio de questionários 
semiestruturados e de caráter qualitativo.  Com as entrevistas, buscou-se o levantamento das percepções 
dos moradores acerca dos aspectos relacionados aos impactos socioambientais, considerando a região e a 
atuação da CSN Mineração. Dessa forma, a pesquisa teve como finalidade identificar os principais impactos 
causados pela atividade minerária e suas potencialidades a partir de questionamentos organizados por 
temas:  qualidade do ar, qualidade da água, gestão de resíduos e território. A coleta de dados ocorreu nos 
dias 22 e 23 de outubro de 2019. O Anexo I evidencia o modelo de questionário semiestruturado adotado 
nas entrevistas. 

As análises realizadas contemplaram tanto a população urbana quanto a população rural sobre o 
empreendimento e a qualidade ambiental dos municípios impactados. O objetivo desse estudo é elaborar o 
diagnóstico socioeconômico da AID e, a partir dele propor o desenvolvimento de programas e ações locais 
que mitiguem ou compensem os impactos, levando em consideração as necessidades e expectativas da 
população local.  A pesquisa foi realizada com jovens, adultos e idosos abrangendo um público de diversas 
faixas etárias. De forma geral, o perfil predominante dos entrevistados foram mulheres com idades entre 45 
e 60 anos.  
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Durante as entrevistas a equipe técnica notou presença pouco significativa da população jovem. Em relação 
às questões abordadas nos questionários semiestruturados, nota-se que vários entrevistados não sabiam 
informar a existência de rios e/ou cursos d’água nas proximidades e tinham dificuldades para refletir e 
analisar sobre os principais indicadores de qualidade ambiental nas localidades abordadas. Este fato alerta 
para a necessidade de atividades que contribuam para o desenvolvimento de educação ambiental crítica, 
capaz de provocar reflexões nos moradores em relação ao entorno.  

A avaliação dos moradores acerca da qualidade do ar do município revela que este indicador concentra as 
maiores reclamações e preocupações dos entrevistados. A maior parte dos entrevistados não considera a 
qualidade do ar boa. O bairro Casa de Pedra, em Congonhas, devido à proximidade com a barragem e a área 
de atividade da CSN, demanda uma maior preocupação em relação aos impactos ambientais.  Durante as 
entrevistas foi relatado por alguns moradores a presença do material particulado no ar e a concentração de 
problemas respiratórios na localidade são maiores. Para diminuir os impactos relacionados com qualidade 
do ar, a alternativa adotada por uma entrevistada foi a criação de barreira vegetal para diminuir a quantidade 
de pó de minério dentro da residência. Quando questionados em relação as alternativas para solucionar ou 
minimizar os problemas de ordem ambiental, muitos utilizam bombinhas, umidificador de ar, antialérgicos, 
balão de oxigênio e nebulizador. Em relação à poluição sonora, foi relatado pelos entrevistados a ocorrência 
de barulhos devido às explosões e operação das máquinas. De forma geral, os entrevistados questionam a 
falta de providência para solucionar os problemas de ordem ambiental que impactam a vida dos moradores.  

Os trabalhos desenvolvidos pela CSN com foco na educação ambiental são pouco divulgados entre os 
moradores, sendo que a maior parte dos moradores entrevistados relatou desconhecimento dessas 
atividades. Uma entrevistada relatou conhecimento de atividades socioeducativas desenvolvidas em 
parceria entre a CSN, a prefeitura e as escolas públicas de Congonhas. Segundo a moradora que também é 
professora da rede pública, as atividades de educação ambiental têm ação pouco efetiva e indica ser 
necessário um maior esforço dos órgãos responsáveis para que os programas sejam de fato eficazes.  

A participação social também foi investigada e verificou-se que há pouco envolvimento dos moradores em 
associações, instituição ou outros grupos. A grande maioria dos entrevistados relatou não participar de 
nenhuma associação, instituição ou grupo, assim como também relataram não serem representados por 
nenhuma liderança.  

Foram investigados os hábitos de busca de informação dos entrevistados de forma a contribuir com o 
planejamento das ações de educação ambiental junto aos moradores. A pesquisa revelou que os principais 
meios de informação e comunicação sobre os acontecimentos atuais utilizados pela população são diferentes 
entre os entrevistados nas áreas urbanas e áreas rurais. No contexto rural, predominam o uso de televisão e 
rádio. Já nas áreas urbanas, além da televisão e rádio, foi citada também a internet como canal de 
comunicação entre a empresa e os moradores. 

A avaliação dos moradores a respeito da qualidade das águas nas localidades pesquisadas revela que a 
maioria dos entrevistados discorda que os rios sejam livres de lixo e que as pessoas possam nadar, pescar e 
brincar neles. Dessa forma, a grande maioria dos entrevistados indica que os rios se encontram poluídos e/ou 
que os cursos d’água foram impactados pela atividade minerária no entorno diminuindo a quantidade de 
água ou tendo as nascentes degradadas.  

Os dados acerca da percepção dos moradores quanto aos resíduos sólidos demonstram que, para os 
moradores das áreas urbanas, a coleta de lixo é satisfatória. Nas áreas urbanas, como Casa de Pedra e 
Primavera, a coleta de lixo ocorre três vezes na semana, sendo que uma vez a coleta é seletiva.  Já nas 
localidades rurais, a coleta ocorre, em média, a cada 15 dias. Em função do intervalo grande entre as coletas, 
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foram relatados pontos de deposição informal de lixo ou queima do mesmo.  Quando questionados em 
relação as atividades da mineração da CSN impactar na geração de resíduos industriais na sua localidade, os 
entrevistados afirmam não ter nenhum impacto. 

Quanto às enchentes, os entrevistados em Córrego dos Pintos relataram que em época de chuvas existe um 
aumento do volume de água dos cursos d’água trazendo alguns transtornos para os moradores. Já no bairro 
Praia localizado próximo ao bairro Matriz, em Congonhas, as edificações estão localizadas muito próximas ao 
curso d’água. Foi relatado pelos entrevistados episódios de grandes enchentes na região ocasionando perda 
de móveis, carros e grandes transtornos e riscos para a região. 

De acordo com a pesquisa de campo, notou-se carência de áreas de lazer para a população, principalmente 
no município de Belo Vale. Em Congonhas, o Parque da Cachoeira, importante atrativo para a população, 
tem passado por modificações dos valores de entrada nos últimos meses de modo a popularizar o acesso. 
Contudo, foi indicada a preocupação dos entrevistados em relação à qualidade das águas do Parque em 
função da proximidade da cachoeira com as atividades de mineração. 

Em relação aos aspectos econômicos, indica-se a importância de diversificação das atividades existentes, 
principalmente no comércio a serviços, de forma a diminuir a dependência econômica voltado somente para 
setor da mineração. Atualmente, as atividades relacionadas ao turismo são pouco exploradas tanto em 
Congonhas quanto em Belo Vale. Em Congonhas, o potencial turístico relacionado ao patrimônio histórico 
pode ser melhor explorado contribuindo para o desenvolvimento da hotelaria, restaurantes e atividades de 
lazer. Em Belo Vale, com potencial turístico voltado para as fazendas coloniais e turismo rural, o setor pode 
ser melhor estruturado contribuindo com a diversificação da economia, geração de empregos e qualificação 
profissional.  

Em relação à importância da mineração para a região, todos os entrevistados em todas as localidades 
pesquisadas reconhecem que   é a principal atividade econômica da região. No caso das localidades de Belo 
Vale, os entrevistados reconhecem que a agricultura também uma atividade de destaque, tanto quanto a 
mineração.  

Questionados acerca do empreendimento Licenciamento Corretivo da Obra Emergencial da Cava Corpo 
Norte, da CSN Mineração, a grande maioria dos entrevistados afirmou o desconhecimento sobre o projeto 
em questão. Nesse contexto, observa-se a necessidade de melhoria da efetividade da Comunicação Social 
entre a empresa e os moradores. O desconhecimento dos moradores em relação ao empreendimento em 
licenciamento gera expectativas que podem não ser atendidas, como, por exemplo, a geração de emprego e 
renda. Em relação aos possíveis impactos negativos durante a exploração das minas, os entrevistados 
relataram que o empreendimento pode contribuir com o desmatamento, poluição das águas, do ar e sonora. 
Esses impactos atingem diretamente a vida dos moradores para além do período de exploração. Segundo os 
entrevistados, parte dos impactos negativos causados pelo empreendimento Licenciamento Corretivo da 
Obra Emergencial da Cava Corpo Norte podem impactar as localidades de forma irreversível, mesmo no 
contexto de encerramento das atividades minerárias no futuro distante.  

No entanto, com base nos resultados dos diagnósticos, é possível perceber que a falta de conhecimento da 
população que circunda o empreendimento acerca das obras emergenciais realizadas pela CSN, causa uma 
falsa percepção de maximização de impactos negativos, dessa maneira, o fato evidencia a necessidade de 
um trabalho de educação ambiental envolvendo essa comunidade, especialmente acerca das obras 
emergenciais executadas e das ações de controle ambiental adotadas pela CSN. 

Contudo, os entrevistados acreditam que é possível conciliar as atividades da empresa com o meio ambiente 
em prol de um modelo de desenvolvimento sustentável. No geral, é possível destacar que as principais 
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queixas dos entrevistados em relação ao licenciamento do empreendimento da CSN Mineração estão 
concentradas em relação à utilização de barragens de rejeitos, à poluição do ar e degradação das nascentes. 
Os moradores indicam que a CSN Mineração deve melhorar o sistema de exploração através da substituição 
das barragens de rejeito por empilhamento a seco, contribuindo para a segurança dos moradores da região. 
Em relação à poluição do ar e aos impactos sentidos na saúde respiratória dos moradores, os entrevistados 
indicam que as atuais medidas como equipamentos medidores de partículas no ar e umectação das vias ainda 
não são suficientes para minimizar os impactos.  

1.4.2.1 -  Percepção Ambiental das Comunidades do Entorno 

1.4.2.1.1 -  Município de Belo Vale  

A pesquisa também dedicou a conhecer os principais problemas recorrentes individualmente em cada 
município. Em Belo Vale são frequentemente denunciados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente lotes 
vagos sem manutenção e queimadas. As ações adotadas pelo poder público são a identificação dos autores, 
emissão de notificações e, caso não sejam solucionados os problemas, aplicação de multas. Os moradores 
relataram que um dos maiores problemas ambientais são associados a queimadas e poeira. 

Em Belo Vale, uma fonte de renda importante para econômica local é o plantio da tangerina Ponkan, porém 
está associado a práticas com potencial danos ao meio ambiente dentre elas, o uso de agrotóxicos para 
controle de pragas. A fiscalização é realizada pelo órgão IMA tanto dos processos de compra/venda dos 
produtos, quanto do armazenamento, descarte de embalagens e aplicação dos agrotóxicos, cuja realização 
feita fora das normas previstas pela legislação vigente é causa principal das denúncias direcionadas à 
Secretaria Municipal de Agropecuária e ao próprio IMA. Para continuar a avaliação da qualidade ambiental 
dos municípios, segundo os moradores há um grande número de doenças respiratórias, como bronquite, 
asma, sinusite e até mesmo câncer que podem ser associados ao uso de agrotóxicos. Consequentemente, a 
saúde pública gera impactos no atendimento médico do município, ocasionando, em alguns casos, 
deslocamento de munícipes para tratamento em hospitais com melhor infraestrutura em outras cidades.  

No município, as atividades agrícolas relacionadas ao plantio da tangerina Ponkan foram apontados como 
principais geradores de emprego, seguido da administração pública. Apesar das atividades da mineração 
terem maior expressividade no PIB, segundo os entrevistados, a atividade emprega pouca mão de obra local. 
Uma alternativa para o desenvolvimento econômico apontada na percepção ambiental é a industrialização 
ou processamento das tangerinas Ponkan. Segundo relatos, a implementação da atividade implementaria 
uma nova dinâmica econômica no município com potencial de geração de mais empregos e aumento nos 
lucros, se comparado à venda das frutas in natura, como é realizado atualmente.  

A cidade possui boa arborização urbana, com diversas praças e canteiros conservados pela Prefeitura 
Municipal através de planejamento e ações para manutenção e reforma dessas praças. É realizada também 
coleta e compostagem de todo o lixo orgânico, que segue para o viveiro como adubo onde ajuda na produção 
de mudas para os canteiros e praças. 

São destinados na usina de Triagem e Compostagem de Resíduos Sólidos Urbanos os resíduos provenientes 
da coleta seletiva realizada na sede do município. Em janeiro de 2019 foi publicada a renovação da licença 
ambiental da usina por mais quatro anos. 

De acordo com os dados identificados, segundo os entrevistados, o principal impacto negativo da mineração 
– e que tem influência direta na qualidade de vida da população do município –, é a geração de poeira devido 
ao tráfego de veículos pesados na rodovia MG-442, que liga Belo Vale a Congonhas. Outro fato lembrado é a 
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poluição de cachoeiras e cursos d’água e o aumento da turbidez em épocas de chuva que, segundo relatado, 
mostra-se agravado pelas atividades de mineração do entorno. 

A seguir, apresenta-se uma síntese da percepção ambiental dos entrevistados conforme cada uma das 
localidades abordadas, considerando os impactos causados pelas atividades de mineração.  

Comunidade Quilombola Boa Morte 

Em relação ao meio ambiente e a sua relação com as atividades da CSN Mineração, foi levantado durante as 
entrevistas que a principal preocupação dos moradores é com relação às diversas formas de poluição. Por 
estar localizada próxima a rodovia MG-442, a comunidade é diretamente impactada pela a poeira gerada 
pelo tráfego de veículos pesados na rodovia e pelo próprio minério de ferro transportado pelos caminhões. 
Contudo, sabe-se que a CSN e que o empreendimento em licenciamento não utiliza a rodovia MG-442. 
Também relacionado à poluição do ar, foi relatado que, em função da falta de pavimentação das vias da 
comunidade, os moradores sofrem com a poeira gerada pelo tráfego de veículos dentro da própria 
localidade.  Dessa forma, a poluição do ar atinge a comunidade por diversas razões agravando os problemas 
respiratórios, principalmente. Quando questionados em relação à qualidade das águas, os entrevistados 
relataram que o volume dos cursos d’água diminuiu e essa alteração está diretamente relacionado com as 
atividades da mineração. Segundos os entrevistados, a mineração contribui para a geração de empregos na 
comunidade. Entretanto, a quantidade de moradores de Boa Morte empregados no setor é muito pequena. 
Destaca-se ainda a dificuldade de inserção das mulheres da comunidade no mercado de trabalho. Conforme 
as entrevistas, as mulheres encontram possibilidade de atuação apenas na agricultura familiar, ficando muito 
dependentes economicamente dos homens.    

Comunidade Rural Córrego dos Pintos 

De acordo com a percepção ambiental dos moradores entrevistados, atualmente a principal reclamação em 
relação à mineração está relacionada com a poluição do ar causada pela poeira gerada pela própria 
exploração do minério de ferro no entorno da comunidade, nas estradas, pelo tráfego de veículos pesados e 
pelo tráfego interno na comunidade. O acesso à comunidade é feito por meio de estrada de terra e as 
principais vias da comunidade também não são pavimentadas. Os moradores dependem de muitos serviços 
em Congonhas como bancos, escolas e atendimento médico especializado. Em função da necessidade de 
deslocamento, os entrevistados queixaram sobre a qualidade das vias. Quando questionados em relação a 
qualidade das águas, os entrevistados relataram a diminuição do volume dos cursos d’água e a degradação 
de nascentes modificando a relação da comunidade com os recursos naturais. Atualmente, os moradores 
relataram não mais utilizar os cursos d’água para fins de recreação e a dificuldade de utilização dos mesmos 
para o consumo doméstico e irrigação das hortas. Segundo os entrevistados, a diminuição dos recursos 
hídricos tem relação direta com a atividade de mineração.  No que diz respeito ao empreendimento a 
preocupação dos moradores é poluição das nascentes da região, porém, demonstram falta de conhecimento 
em relação aos impactos da mineração e aos processos. 

1.4.2.1.2 -  Município de Congonhas  

Foram realizadas entrevistas com pessoas de perfis diversos na AID de forma a coletar dados para análise da 
percepção ambiental a partir dos questionários semiestruturados aplicados. Durante as entrevistas, a 
principal preocupação citada pelos moradores estava relacionada com a proximidade da ocupação urbana 
em relação às barragens de rejeito e a ansiedade que isso causa nos moradores. Além disso, os entrevistados 
relataram que, como principais impactos ambientais, podem ser elencados a poluição do ar, o 
desmatamento, a contaminação/assoreamento das águas e lençol freático, bem como trânsito de veículos 
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pesados. Todos esses problemas estão diretamente associados, segundo os entrevistados, à atividade 
minerária no município.  

Existem também relatos que indicam situações específicas apontadas pelos moradores dos bairros ou 
localidades da AID e que serão descritos a seguir. Ressalta-se ainda que as ocorrências supracitadas foram 
apontadas também nas entrevistas realizadas nas localidades da AID. 

Bairro Casa de Pedra 

O bairro Casa de Pedra destaca-se pela concentração dos maiores questionamentos em relação aos impactos 
gerados pelas atividades da CSN Mineração devido à proximidade com a área de operação das atividades 
minerárias da CSN. O bairro é predominantemente residencial e apresenta poucos comércios. A maioria dos 
entrevistados no bairro relatou que a qualidade do ar é ruim em função da presença de muito material 
particulado originário da mina. Como consequência da qualidade do ar, os entrevistados relataram ainda os 
diversos problemas de saúde respiratória, principalmente, que os moradores enfrentam com grande 
frequência na localidade.  

Bairro Primavera 

Em geral, os problemas relatados nos bairros vizinhos também foram apontados nas entrevistas do bairro 
Primavera, como as questões relativas a poluição do ar, desmatamento e contaminação das águas. Segundo 
os entrevistados, os impactos ambientais sofridos na região estão associados com a atividade minerária. 
Além das situações anteriormente citadas, os entrevistados relataram que o bairro sofre com a presença de 
lotes e áreas desocupadas. Essas áreas não recebem a manutenção adequada criando, como consequência, 
ambientes inseguros e propícios à proliferação de vetores de doenças e animais peçonhentos. O 
arrefecimento da economia foi apontado como um dos fatores que contribuiu para que lotes e obras fossem 
abandonados, gerando o problema com a limpeza dos lotes vagos. 

Comunidade Rural Esmeril 

Durante a visita técnica realizada foi difícil encontrar pessoas na localidade. A Comunidade Rural Esmeril 
caracteriza-se pelo envelhecimento da população, assim como ao êxodo para centros urbanos da região, 
incluindo o distrito Sede de Congonhas. Como consequência do êxodo e também do envelhecimento da 
população, o grupo escolar foi fechado por falta de demanda. Como consequência desse esvaziamento da 
localidade, segundo relatos dos entrevistados, houve maior precarização do transporte público e falta de 
manutenção das estradas que atualmente encontram-se em péssimas condições, como constatado pela 
equipe técnica. Dessa forma, atualmente o acesso à localidade é difícil e possui pouca sinalização. Em relação 
à percepção ambiental, a população se queixa da poluição do ar causada pelas atividades minerárias da 
região. 

Bairro Pires 

O bairro Pires é acessado por meio da BR 040, em perímetro urbano afastado da Sede do município. O bairro 
caracteriza-se pela proximidade com a linha férrea, pelo uso predominantemente residencial e pela falta de 
infraestrutura urbana adequada. A ocupação do bairro é caracterizada por vias bastante estreitas e com 
traçado irregular. No geral, as edificações são bastante simples e o bairro não dispõe de rede de esgoto.  No 
geral, os moradores reclamaram da falta de manutenção da infraestrutura urbana e indicaram que os 
principais problemas de ordem ambiental estão relacionados com a poluição do ar e diminuição dos recursos 
hídricos. Os entrevistados sugeriram que melhorias no bairro sejam promovidas pela CSN, como forma de 
compensar os impactos causados, e assistir à comunidade. No geral, é possível dizer que a localidade, apesar 
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de estar próxima da Sede de Congonhas, é bastante carente considerando escolaridade, infraestrutura 
urbana e acesso aos serviços. Portanto ela deve ser melhor inserida no contexto municipal.  

1.4.3 -  Patrimônio Natural e Cultural  

O patrimônio cultural consiste na memória e identidade de um povo. No que se refere ao patrimônio 
histórico, os estudos realizados para o empreendimento Licenciamento Corretivo da Obra Emergencial da 
Cava Corpo Norte consideraram os vestígios, preservados ou em ruínas, que testemunham o processo 
histórico de ocupação do território, culminando com a formação dos municípios de Congonhas e Belo Vale, 
que compõem a Área de Influência Indireta do meio antrópico.  

O conceito que orientou o estudo foi o de que o patrimônio histórico de uma dada região é constituído pelos 
remanescentes materiais representativos dos processos históricos nos quais ela se insere devendo, por isso, 
ser historicamente contextualizado para ser compreendido. 

As principais referências utilizadas para a elaboração da caracterização do patrimônio histórico dos 
municípios de Congonhas e Belo Vale utilizaram-se os cadastros de bens históricos existentes nos sites do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e do Instituto Estadual de Patrimônio Histórico 
e Artístico de Minas Gerais (IEPHA), bem como em sua biblioteca, publicações especializadas e sites com 
informações sobre a história e os bens históricos desses municípios. Para a avaliação do patrimônio histórico 
da Área de Influência Direta, por sua vez, realizaram-se levantamentos extensivos de campo realizado em 
outubro de 2019 e coleta de informações orais junto a moradores das proximidades, bem como das 
Secretarias Municipais de Cultura, para verificação da ocorrência de vestígios do processo histórico de 
ocupação da área de estudo. 

Os municípios de Congonhas e Belo Vale fazem parte do circuito Estrada Real, maior rota turística do país. O 
seu principal intuito é resgatar as tradições do percurso oficializado pela realeza para o trânsito do ouro e 
diamantes no século XVII, valorizando a identidade e as belezas da região. O projeto foi lançado no ano de 
2004 e abrange 162 cidades e distritos dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo em um 
percurso de mais de 1.630 quilômetros, com início na cidade de Diamantina, no norte de Minas, rumo a Ouro 
Preto, onde bifurca em dois destinos: o caminho velho (até a cidade de Paraty/RJ) e o caminho novo (até Rio 
de Janeiro/RJ). O chamado caminho velho, no qual estão inseridos os municípios em análise, foi a primeira 
via aberta oficialmente pela Coroa Portuguesa para ligar o litoral fluminense à região produtora de ouro no 
interior de Minas Gerais. Na época, o percurso levava sessenta dias para ser feito pelos tropeiros a cavalo.  

De acordo com a história, muitos desses trechos foram construídos por escravos e serviam não só para o 
transporte do ouro, como também para o de escravos. Eram percorridos por paulistas, baianos, 
pernambucanos e europeus, além de tropeiros de várias regiões, boiadeiros, índios, administradores reais, 
mascates, soldados mercenários, homens do fisco, entre outros. Daí a importância histórica e cultural desse 
circuito, que evidencia a gastronomia, arte, música, meio ambiente, estilos de vida e patrimônios materiais, 
como igrejas, casarões e artefatos das cidades envolvidas. Desde meados dos anos 1990 já se pensava em 
uma forma de agrupar as principais cidades de Minas Gerais em circuitos turísticos, explorando seus 
principais atrativos, de forma a atrair os turistas e, consequentemente, incrementar a renda da região. O 
Instituto Estrada Real é uma iniciativa da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), 
organização sem fins lucrativos, com o intuito de valorizar o patrimônio histórico cultural das cidades que 
compreendem os trechos da Estrada Real e do entorno deste, de forma a estimular o turismo na região. 

Os dois municípios em estudo, Congonhas e Belo Vale, fazem parte do programa ICMS Patrimônio Cultural, 
o qual nada mais é que um programa que visa estimular as ações de salvaguarda dos bens protegidos pelos 
municípios por meio de fortalecimento dos setores responsáveis, bem como de seus conselhos, em uma ação 
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conjunta com as comunidades locais. Desta forma, existe um incentivo à preservação do patrimônio cultural 
do estado de Minas Gerais por meio de repasse de recursos aos municípios que preservam seu patrimônio e 
suas referências culturais através de políticas públicas relevantes.  A Lei Estadual nº 18.030/2009 estabelece 
que, para o repasse dos recursos, os municípios devem comprovar que realizam ações de gestão para a 
preservação do Patrimônio Cultural. Estas diretrizes são estabelecidas, acompanhadas e avaliadas pelo 
IEPHA/MG através de Deliberações Normativas aprovadas pelo Conselho Estadual do Patrimônio Cultural 
(CONEP). Já a gestão e a definição das políticas de proteção do patrimônio cultural são ações municipais 
inerentes aos gestores públicos. Após a análise e resultado, cabe à Fundação João Pinheiro calcular os valores 
que as prefeituras receberão do Governo do Estado de Minas Gerais. A redistribuição da parcela da receita 
do produto da arrecadação do ICMS Cultural em Minas Gerais é reconhecida nacionalmente como uma das 
políticas pioneiras e eficazes de municipalização da proteção do patrimônio cultural.  

Uma análise desta política de incentivo mostra que mais de 80% dos municípios mineiros contam, hoje, com 
um Conselho Municipal de Patrimônio Cultural atuante e, portanto, efetivam a gestão de seus bens culturais. 
Segundo informações disponibilizadas no site da Fundação João Pinheiro, no ano de 2018 foi repassado ao 
município de Congonhas o valor bruto de R$513.528,48, referente aos 25,62 pontos conquistados pelo 
município na ocasião da análise. Para efeito do exercício 2019, o município computou 23,70 pontos no 
critério, o que indica que a verba deve retrair ligeiramente, dependendo da arrecadação do ICMS Cultural no 
estado neste ano. No mesmo ano, foi repassado ao município de Belo Vale o valor de R$ 464.036,56, 
referente aos 21,90 pontos conquistados. Para o ano seguinte o município alcançou a pontuação de 22,70, 
indicando possível incremento na verba a ser recebida. Ressalta-se que o valor recebido pelos municípios 
através do ICMS Cultural depende do valor arrecadado pelo governo do estado de Minas Gerais, com o ICMS 
variando mês a mês. Este deve ser investido no patrimônio cultural material e imaterial, conforme normas 
estabelecidas pelo IEPHA em deliberação normativa e devidamente comprovado no ano subsequente. 

Contudo, o patrimônio cultural é o conjunto dos bens culturais, sejam eles materiais ou imateriais, que em 
função de seu valor histórico, artístico, estético, afetivo, simbólico, dentre outros, recebem algum tipo de 
proteção pelo poder público, tais como tombamento, registro imaterial, inventário ou outras formas de 
acautelamento previstas na legislação. Um bem cultural protegido encontra-se sob um regime especial de 
tutela pelo Estado, uma vez que a ele foi atribuído um valor social. O estudo mostra que os dois municípios 
possuem diversos bens culturais protegidos municipalmente, que serão listados em item específico ao 
patrimônio cultural e natural neste trabalho. O município de Congonhas, no que se refere as proteções na 
esfera federal, tem tombados os seguintes bens culturais: o conjunto arquitetônico, paisagístico e escultórico 
do Santuário de Bom Jesus de Matozinhos; o conjunto arquitetônico e urbanístico do distrito Sede de 
Congonhas; a edificação e o acervo da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição; e o acervo da Coleção 
constituída de 89 ex-votos pintados pertencentes ao Santuário do Bom Jesus de Matozinhos. Já o município 
de Belo Vale conta com a proteção da Fazenda da Boa Esperança (casa), sendo que o tombamento das Ruínas 
da Casa de Pedra consta no site do IPHAN como indeferido e o da Fazenda Boa Esperança, enquanto conjunto 
arquitetônico e paisagístico, encontra-se em fase de estudos por parte do órgão. No que diz respeito às 
proteções na esfera estadual, o município de Congonhas possui os tombamentos dos bens culturais Capela 
de Nossa Senhora da Soledade, no distrito de Lobo Leite, da Igreja Matriz de Santana e do Conjunto 
Arquitetônico e Paisagístico das Romarias. No município de Belo Vale, a Fazenda Boa Esperança é também 
tombada pelo estado e, recentemente, o Ministério Público solicitou o tombamento das Ruínas da Chacrinha 
– localizadas na comunidade quilombola Chacrinha dos Pretos – enquanto patrimônio material na esfera 
estadual, em função de uma medida protetiva.  

Em Congonhas o bem cultural imaterial Folia dos Reis foi registrado na esfera estadual. Já no município de 
Belo Vale não foram identificados bens culturais imateriais registrados nesta esfera. No que tange aos 
registros em âmbito federal, segundo a listagem de bens imateriais do IPHAN, na área de abrangência do 



   

Página 80 de 124 
 
CSN Mineração – Mina Casa de Pedra 
Estudo de Impacto Ambiental – Obra Emergencial – Cava Corpo Norte 
BPI_CSN_ALTBAN_EIA_LC_VOL IV 

estado constam os bens culturais Jongo no Sudeste; Modo artesanal de fazer Queijo de Minas nas regiões do 
Serro, da Serra da Canastra e Salitre/ Alto Paranaíba; Ofício dos Mestres de Capoeira; Roda de Capoeira; 
Ofício de Sineiro e Toque dos Sinos em Minas Gerais. De acordo com o Mapeamento da Capoeira em Minas 
Gerais2, elaborado pelo IPHAN, a roda de capoeira é realizada na Chacrinha, na comunidade quilombola 
Chacrinha dos Pretos, em Belo Vale, e relaciona-se às comemorações em torno da abolição da escravatura, 
celebrada em 13 de maio. O material é resultado de mapeamento realizado no ano de 2014 como ação 
prioritária do Plano de Salvaguarda da Capoeira em Minas Gerais, proposto pelo Comitê Gestor do Plano de 
Salvaguarda da Capoeira no estado. Não foram encontrados registros nos órgãos oficiais, tampouco nas 
entrevistas de campo, quanto a nenhum destes bens no município de Congonhas. 

No que se refere ao quesito patrimônio natural, os dois municípios são interceptados pela serra da Moeda, 
que recebeu o título de Reserva da Biosfera pela UNESCO, em 2005. Trata-se de uma cadeia de montanhas 
localizada no complexo da serra do Espinhaço que atravessa de norte a sul os estados da Bahia e de Minas 
Gerais.   

O Patrimônio Natural da Serra da Moeda é circundado por condomínios habitacionais e atividades 
econômicas diversificadas, entre elas a mineração. A mineração promove forte pressão no perfil de ocupação 
da região. A Serra é um referencial paisagístico para os mineiros e habitantes da região. Possui uma beleza 
cênica exuberante e uma diversidade de habitats e espécies. Seus vales guardam nascentes e possuem apelo 
turístico. Mas, não se pode deixar de considerar a fragilidade do patrimônio existente e os fatores de pressão 
sobre o meio ambiente. Com isso, a importância da elevação à categoria de Monumento Natural, passível de 
proteção integral, destaca a relevância biológica da região, seu potencial turístico e científico, o grande 
acervo histórico e cultural e, ao mesmo tempo, a fragilidade dos sistemas naturais, a necessidade de 
assegurar a proteção e a fragilidade dos ambientes ali presentes3. 

Segundo fatos mencionados anteriormente, foi devido à grande riqueza de metais preciosos que se deu a 
ocupação portuguesa em Minas Gerais. Nesta época, os lucros da Coroa advinham da cobrança de impostos 
dos que exploravam os minerais preciosos, através do quinto. Como os impostos cobrados não traziam 
benefício algum à região, setores da sociedade se revoltaram e a sonegação passou a ser prática constante. 
Em 1719 uma nova lei determinava a instalação de Casas de Fundição, proibindo a circulação de ouro em pó, 
facilmente contrabandeado. Instalou-se, então, por volta de 1720, uma “Fábrica de Moedas Falsas” na serra, 
onde se faria o mesmo trabalho das casas oficiais a custo menor, sendo chamada de falsa pelo fato de o ouro 
não ser fundido e, consequentemente não serem tributados nas Casas de Fundição Reais. Por possuírem 
grande aparato bélico, foi também chamado “Fortaleza”. Por divergências internas, em 1731 foi organizado 
um ataque à fazenda, que foi destruída. A antiga serra do Paraopeba, em função deste episódio, passou a 
ser chamada de serra da Moeda.  

Alguns estudos e pesquisas apontam ações de proteção à serra por parte de órgãos públicos, bem como por 
organizações não governamentais. A ONG Abrace a Serra da Moeda, que atua, sobretudo na região afetada 
pelo empreendimento da mina Serrinha – localizada em Brumadinho, de propriedade da Ferrous – desde 
2008 trabalha em defesa das nascentes localizadas na serra da Moeda, inicialmente como movimento 
popular, constitucionalizando-se em associação civil em 2011. Devido à intensa atividade minerária ainda 
presente nos dias de hoje, bem como à urbanização dos municípios ao longo da serra, a mesma foi incluída 

                                                           

2 Disponível em: 
<http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Mapeamento_da_capoeira_de_minas_gerais.pdf>. 
3 Adaptado do texto Proposta de Criação do Monumento Natural da Serra da Moeda. Gerdau SA, 2010. In Ruínas Casas 
Velhas e Serra da Calçada. pg. 42. 
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na World Monuments Watch 2014, relação de patrimônios culturais da humanidade ameaçados de 
destruição, elaborada pela organização World Monuments Fund (WMF)4. Dos 67 sítios existentes em 41 
países e territórios listados devido a ameaças naturais e ao impacto das alterações sociais, políticas e 
econômicas, a serra da Moeda foi o único espaço brasileiro inserido. A inclusão da serra nesta listagem 
reforça sua riqueza cultural e evidencia a diversidade natural da região, tais como nascentes, cursos d’água, 
fauna e flora. 

No ano de 2010, através do Decreto nº 45.472, de 21 de setembro de 2010, para contextualizar, foi criada a 
Unidade de Conservação da serra da Moeda que abrange os municípios de Itabirito e Moeda, não se 
estendendo aos municípios estudados neste documento. Segundo informações disponibilizadas no site do 
Instituto Estadual de Florestas (IEF), datadas de novembro de 2018, a proposta do Mosaico do Quadrilátero 
Ferrífero que reunirá dezesseis unidades de conservação estaduais, dentre eles o Monumento Natural 
Estadual Serra da Moeda, foi aprovada pelos gestores das áreas de preservação, levando o documento para 
ser submetido ao Ministério do Meio Ambiente (MMA). A criação do mosaico facilitará a troca de 
experiências entre os gestores das diversas unidades, permitindo que medidas protetivas sejam mais 
eficazes. 

A seguir, destacam-se as principais questões relacionadas ao patrimônio natural e cultural dos municípios de 
Congonhas e Belo Vale. 

1.4.3.1 -  Município de Belo Vale 

Belo Vale também muito conhecido na região como ‘’Rainha das Tangerinas’’, possui belas cachoeiras além 
de atrativos culturais e restaurantes que servem a típica culinária mineira no fogão a lenha. Dentre os 
atrativos, destacam-se o museu do Escravo (Figura 46 a Figura 50), a estação ferroviária, o Marco de Santana, 
a Igreja Matriz de São Gonçalo, o Casarão dos Araújos, a Igreja de Santana, a Calçada e o sítio arqueológico 
Casas Velhas na área de Influência Indireta do meio antrópico do empreendimento Licenciamento Corretivo 
da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte. Na Área de Influência Direta dos estudos, encontra-se a Igreja da 
Boa Morte, importante bem cultural da região.  

Há, ainda, os bens imateriais relevantes, tais como a Folia de Reis, a Banda de Música Santa Cecília de São 
Gonçalo da Ponte de Belo Vale e a Associação Congado Nossa Senhora do Rosário de Vargem Santana. Os 
dois últimos tiveram projetos aprovados no Edital do Fundo Estadual de Cultura (FEC) nº 01/2015 com os 
projetos "Banda Santa Cecilia, Capacitando Músicos para Manifestações Culturais" e “Apoiando o Congado 
de Vargem de Santana”, respectivamente. O Congado de Belo Vale é um bem imaterial registrado 
municipalmente e é representado pelas guardas de Moçambique do povoado de Vargem de Santana (Figura 
49) e da Sede de Belo Vale, ambas instituídas no século XX.  

Belo Vale, conta com algumas festas tradicionais da região que são o pré-carnaval Mamãe Virei Bicha –  
tradicional bloco, inventariado municipalmente, que há trinta e dois anos anima o final de semana que 
antecede a festa oficial, chegando a atrair quinze mil pessoas –, o Carnaval e a Semana Santa (datas móveis, 
normalmente realizadas nos meses de fevereiro e março, respectivamente), que ocorrem na localidade há 

                                                           

4 A World Monuments Fund é uma organização não governamental internacional voltada à catalogação e preservação 
do patrimônio cultural mundial. Foi fundada em 1965 nos Estados Unidos e, em 1996, inaugurou o World Monuments 
Watch List of 100 Most Endangered Sites, atualmente conhecido como World Monuments Watch, lista que reúne os 
patrimônios históricos em perigo de conservação. 
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mais de cem anos; festas juninas nas escolas e comunidades rurais, preenchendo os finais de semana de maio 
a julho; a festa de São Gonçalo, que dura dez dias, no mês de junho; a festa de Santana – bem cultural 
inventariado, na zona rural –  em julho; a festa da Mexerica5 e a festa de Nossa Senhora da Boa Morte e São 
Sebastião, em agosto; o festival gastronômico Belo Vale Põe a Mesa, em setembro; a festa de Nossa Senhora 
do Rosário, em Vargem de Santana, em outubro; o aniversário de emancipação política de Belo Vale e o 
réveillon, em dezembro.  

O museu do Escravo está situado próximo a Sede de Belo Vale, ao lado da Igreja matriz e bastante próximo 
ao Casarão dos Araújos. Criado em Congonhas pelo Padre José Luciano Jacques Penido, natural de Belo Vale, 
inicialmente situava-se na Basílica do Senhor Bom Jesus. O museu é o único no Brasil exclusivo da época da 
escravidão e conta com acervo de mais de 3.500 peças, dentre peças e utensílios usados pelos Senhores de 
Escravos. Em 1977 foi transferido para a Fazenda Boa Esperança e oficializado como museu através da Lei 
Municipal nº 504/75, de 10 de abril de 1988. Em 13 de maio do mesmo ano, em comemoração ao centenário 
da abolição da escravatura no Brasil, a instituição foi inaugurada no prédio onde funciona atualmente. Além 
deste importante acervo, compõe o museu uma urna funerária indígena encontrada em 2004 no Sítio dos 
Paivas, próximo à estrada de ligação entre os municípios de Belo Vale, Jeceaba e Entre Rios. A urna, 
inventariada municipalmente, passou por longo processo de estudo e restauração no Museu de História 
Natural e Jardim Botânico da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em Belo Horizonte, antes de 
retornar ao município para integrar o acervo.  

A construção da Igreja Matriz de São Gonçalo foi finalizada no ano de 1764.Posteriomente, a igreja passou a 
ser denominada de São Gonçalo da Ponte, devido a construção de uma ponte em frente à edificação. A 
construção de estilo barroco, passa por obras emergenciais de restauração e conservação com verbas 
provenientes da comunidade – através do projeto SOS matriz – e da Prefeitura Municipal de Belo Vale, 
através do ICMS Cultural. 

O Casarão dos Araújos está localizado em cota altimétrica mais baixa que a igreja matriz, entre a mesma e a 
ponte que denominou o arraial, quase às margens da ferrovia (Figura 50). Refere-se a um sobrado em estilo 
eclético construído entre os anos de 1923 e 1929 pelo Juiz de Paz e comerciante Marciano Gonçalo de 
Oliveira, conhecido como “Marciano do Gino”. Por ser muito importante e de grande valor arquitetônico e 
histórico, a edificação abrigou, nos primeiros anos, um comércio de tecidos e miudezas em seu pavimento 
térreo. Na década de 1930 o casarão foi vendido por trinta mil réis ao sr. Antônio Pinto Ribeiro, tornando-se 
residência de fim de semana da família. Com a emancipação do município, em 1938, o salão principal da 
parte superior do sobrado foi gentilmente cedido para a instalação do Paço Municipal. Pelos idos de 1940 a 
casa foi novamente vendida, passando a ser habitada pela família do sr. Luiz Fernandes Araújo, ocasião em 
que o térreo foi, novamente, ocupado com uma loja de tecidos, explorado até por volta dos anos de 1980. O 
falecimento de membros da família levou-o a ficar desocupado por muitos anos. Tombada municipalmente, 
a edificação, que se encontrava abandonada, passou por obras de restauro entre os anos de 2016 e 2017 e 
atualmente abriga uma loja de artesanatos e os departamentos jurídicos e de turismo da prefeitura municipal 
de Belo Vale. 

Foi inaugurado em 20 de junho de 1917, o prédio da antiga estação como parte da malha ferroviária da 
Estrada de Ferro Central do Brasil, sendo sua inauguração um marco no desenvolvimento de Belo Vale após 
a decadência aurífera. Na década de 1970 abrigou o “Café da Dona Quinha”, que atendia aos passageiros. Na 

                                                           

5 Bastante tradicional no município, a festa atrai turistas de várias partes do estado e ocorre no segundo final de semana 
do mês. O município de Belo Vale é o maior produtor de mexericas de Minas Gerais e o segundo maior do país, sendo 
a safra de 2018 de um milhão de caixas. 
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mesma época foi instalada na edificação a Cooperativa dos Ferroviários do Ramal de Paraopeba (COFERPA) 
objetivando auxiliar os ferroviários na aquisição de bens de consumo básico. O conjunto arquitetônico foi 
tombado através do Decreto Municipal nº 102, de 06 de agosto de 1998. Nos dias atuais abriga a sede da 
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer e um acervo que está sendo organizado a fim de 
tornar-se mais um museu na cidade. Durante a visita da equipe técnica, em fevereiro de 2019, as casas que 
compõem o conjunto e seu entorno estavam passando por restauração com verbas provenientes da MRS 
Logística e da prefeitura municipal de Belo Vale, através do ICMS Cultural. 

 

Figura 46: Prédio da antiga Estação Ferroviária, onde funciona atualmente a Secretaria de Cultura. 
 

 
 

 
 
 

Figura 47: Museu do Escravo, na Sede do município de 
Belo Vale. 

Figura 48: Urna funerária indígena, pertencente ao 
acervo do museu do Escravo. 
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  Figura 49: Associação guarda de Moçambique N. Sra. 
do Rosário de Belo Vale. Fonte: Pólen – Consultoria, 

Patrimônio e Projetos. 

Figura 50: Casarão dos Araújos, tombado 
municipalmente. 

Tombado municipalmente, o Conjunto Arqueológico e Paisagístico das Ruínas das Casas Velhas e Calçadas 
de Pedras, representa um importante patrimônio natural de Belo Vale. A serra da Moeda tornou-se um 
obstáculo a ser transposto nos percursos dos que transitavam entre o Vale do Paraopeba e o Rio de Janeiro, 
durante o Ciclo do Ouro (séculos XVII e XVIII). Festa forma, foram abertos muitos caminhos e picadas que 
seguiam as curvas de nível e permeavam encostas e platôs sendo, alguns deles, calçados em pedras em 
alguns trechos a fim de facilitar a caminhada. Um deles atravessa a serra da Calçada, passando por trecho 
ocupado pela fazenda Boa Esperança e compõe malha secundária da Estrada Real regulamentada pela Coroa 
Portuguesa. Acarretou o desuso das tropas, devido as instituições de rodovias e ferrovias que, por sua vez, 
ocasionou a decadência das tantas fazendas agrícolas6 existentes na região. Acredita-se que uma destas 
propriedades pode ser o que atualmente consiste nas Ruínas das Casas Velhas, situada na Serra do Mascate. 
Outras possibilidades são especuladas quanto à origem das ruínas, ainda sem confirmação historiográfica: 
de que seriam o forte de Belo Vale, uma alfândega do ouro extraído na região, ou ainda, uma prisão de galés 
perpétuos – condenados que cumpriam pena de trabalhos forçados. Por iniciativa da Secretaria Municipal 
de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo da Prefeitura de Belo Vale e do Conselho Municipal do Patrimônio 
Histórico, Cultural, Artístico e Natural de Belo Vale, a área de 37,08 hectares foi protegida. Em 2013, foi 
realizado pela Brandt Meio Ambiente um levantamento arqueológico do conjunto, composto pelas ruínas 
(1.320 m2), área externa maior (5.710 m2) e área externa menor (725 m2), apontando serem originárias do 
século XVIII. As ruínas são ladeadas por muros executados na técnica de pedra seca, que sugerem a existência 
de local para receber tropeiros e cavaleiros, além de curral. O sítio arqueológico localiza-se na área da Mina 
Casa Velha, de propriedade da Vale. Conforme relatos obtidos em entrevistas em campo, são realizadas 
visitas da comunidade ao local, em ações de educação patrimonial, sendo que a mineradora permite o acesso 
desde que agendado previamente, devido a normas de segurança.  

Caracterizado pelos hábitos e ocupações associadas ao contexto rural, o distrito Santana do Paraopeba, no 
município de Belo Vale, abriga o povoado Vargem do Santana. Embora o povoado Vargem do Santana não 
seja autodeclarado remanescente de quilombo, é comum que tanto os moradores de Belo Vale quanto os 
próprios moradores da Vargem do Santana reconheçam o povoado enquanto uma comunidade tradicional. 
No distrito há outro importante bem cultural que compõe o acervo belo-valense, a igreja de Santana, que se 

                                                           

6 As fazendas agrícolas tinham a função de abastecer os aglomerados crescentes na região durante o Ciclo do Ouro, 
produzindo cereais, carnes, ovos, leite e derivados, frutas, legumes, açúcar, rapadura, aguardente e tecidos artesanais. 
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destaca na paisagem indicando relevantes características construtivas do século XVIII. Atualmente, a 
edificação encontra-se tombada pelo IEPHA/MG em função de sua importância e relação com o período 
colonial. Construída pelos portugueses Manoel Teixeira Sobreira e Manoel Machado em 1735, em 
cumprimento a uma promessa feita por Sobreira – decorrente da descoberta de ouro na Serra do Mascate 
em 1730 – nomeando a localidade. Está em andamento um projeto executivo arquitetônico para o restauro 
do templo, já encaminhados ao IEPHA para cálculo das planilhas de custo, para posterior licitação pública 
municipal. A prefeitura municipal arcará com 30% dos custos da obra, sendo o restante proveniente de 
fundos de campanhas com a comunidade, havendo ainda a possibilidade de aplicação do projeto em lei de 
incentivo, para o financiamento de empresas. Nesse distrito há ainda o marco onde foi lavrado o primeiro 
documento oficial de Minas Gerais, ocasião do traslado do corpo de Fernão Dias para São Paulo e da entrega 
das posses das feitorias e arraiais fundados. As manifestações culturais do povoado destacam-se na região, 
dentre elas, festas religiosas, congada, costumes e modo de viver.  

Tema da imprensa internacional, a comunidade Noiva dos Cordeiros teve destaque após a divulgação de 
manchetes como “O vale das beldades brasileiras espera solteiros”. A centralidade é numa fazenda e na 
comunidade que residem cerca de 350 pessoas, muitos com relação de parentesco, e a proporção entre os 
sexos é equilibrada, de acordo com os próprios moradores. Não tem dados verídicos quanto ao surgimento 
da lenda que envolve a comunidade, contudo, acredita-se ter se origem a partir de uma entrevista concedida 
em 2008 para um documentário de televisão a respeito da vida comunitária na fazenda, ocasião em que uma 
das entrevistadas disse que faltavam homens por lá. O fato de muitos dos homens da comunidade 
trabalharem em Belo Horizonte ou nas mineradoras da região contribui para que passem toda a semana fora 
retornando à fazenda aos finais de semana para visitar as famílias. Assim, na maior parte do tempo, são as 
mulheres que ficam à frente dos trabalhos, como capinar, cortar lenha, cuidar da lavoura e produzir produtos 
de limpeza e artesanato, em uma espécie de cooperativa, a fim de organizarem a vida na comunidade e 
tomarem-se as decisões necessárias à localidade. A coletividade é forte entre os moradores da comunidade 
rural, que foi inventariada municipalmente no ano de 2010 na categoria patrimônio imaterial de Belo Vale. 
A origem da localidade se deu no início da década de 1890, quando Maria Senhorinha recusou um casamento 
arranjado e fugiu com Chico Fernandez, natural de Roças Novas, outro vilarejo da região. A união deles não 
repercutiu bem, sendo excomungados pela Igreja, o que os forçou a viver isolados, construindo o casarão de 
Noiva do Cordeiro, no qual atualmente vivem muitos descendentes do casal. Devido à sua localização isolada 
de outras comunidades, a fazenda ficou conhecida por acolher quem por ali passava, sendo que muitos 
visitantes acabavam ficando.  

Somando todas as comunidades rurais que constituem o município, chega-se ao total de 203 bens culturais 
inventariados municipalmente, conforme listagem apresentada abaixo, disponibilizada pela Pólen – 
consultoria, patrimônio e projetos. 

Bens inventariados no ano 2006: 

• Igreja Matriz de São Gonçalo – Praça Cláudio Pinheiro, s/nº, Sede, Belo Vale/MG; 

• Museu do Escravo – Praça Cláudio Pinheiro, s/nº, Sede, Belo Vale/MG; 

• Biblioteca Municipal Dona Maria José Jacques Penido – Praça Cláudio Pinheiro, s/nº, Centro, Sede, 
Belo Vale/MG; 

• Hotel Paraíso – Praça Cláudio Pinheiro, s/nº, Sede, Belo Vale/MG; 

• Casarão dos Araújo – Rua José Augusto de Resende, nº 112, Sede, Belo Vale/MG; 

• Residência – Praça Cláudio Pinheiro, nº 135, Sede, Belo Vale/MG; 

• Residência – Rua Governador Valadares, nº 55, Sede, Belo Vale/MG; 

• Residência – Rua Governador Valadares, nº 81, Sede, Belo Vale/MG; 

• Residência – Rua Governador Valadares, nº 111, Sede, Belo Vale/MG; 
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• Residência – Rua Governador Valadares, nº 145, Sede, Belo Vale/MG; 

• Residência – Rua Governador Valadares, nº 159, Sede, Belo Vale/MG; 

• Residência – Rua Governador Valadares, nº 171, Sede, Belo Vale/MG; 

• Residência – Rua Governador Valadares, nº 197, Sede, Belo Vale/MG; 

• Residência – Rua Governador Valadares, nº 211, Sede, Belo Vale/MG; 

• Residência – Rua Governador Valadares, nº 225, Sede, Belo Vale/MG; 

• Residência – Rua Governador Valadares, nº 239, Sede, Belo Vale/MG; 

• Residência – Rua Governador Valadares, nº 249, Sede, Belo Vale/MG; 

• Residência – Rua Governador Valadares, nº 263, Sede, Belo Vale/MG; 

• Residência – Rua Pedro Rocha, nº 120 (Vila Lizota), Centro, Sede, Belo Vale/MG; 

• Residência – RFFSA- 3200520, Sede, Belo Vale/MG; 

• Residência – RFFSA- 3200521, Sede, Belo Vale/MG; 

• Residência – RFFSA- 3200522  3200523, Sede, Belo Vale/MG; 

• Residência – Rua José Augusto de Resende, nº 52, Sede, Belo Vale/MG; 

• Escola - Grupo Escolar Gama Cerqueira – Rua José Augusto de Resende, nº 112, Sede, Belo Vale/MG; 

• Igreja de Santana – Vargem de Santana, Belo Vale/MG; 

• Residência – Rua José Augusto de Resende, nº 120, Sede, Belo Vale/MG; 

• Residência 1 – sem endereço, Vargem de Santana, Belo Vale/MG; 

• Residência 2 – sem endereço, Vargem de Santana, Belo Vale/MG; 

• Residência 3 – sem endereço, Vargem de Santana, Belo Vale/MG; 

• Residência 4 – sem endereço, Vargem de Santana, Belo Vale/MG; 

• Igreja de N. S. da Boa Morte – Distrito de Boa Morte, Belo Vale/MG; 

• Residência 1 – Distrito de Boa Morte, Belo Vale/MG; 

• Residência 2– Distrito de Boa Morte, Belo Vale/MG; 

• Residência 3 – Distrito de Boa Morte, Belo Vale/MG; 

• Residência 4 – Distrito de Boa Morte, Belo Vale/MG; 

• Residência-1 – Povoado dos Borges, Belo Vale/MG; 

• Residência-2 – Povoado dos Borges, Belo Vale/MG; 

• Estação Ferroviária – Pátio da Estação, s/nº, Sede, Belo Vale/MG (ficha no dossiê de tombamento do 
Conjunto ferroviário); 

• Caixa D’água – Pátio da Estação, s/nº, Sede, Belo Vale/MG (ficha no dossiê de tombamento); 

• Plataforma – Pátio da Estação, s/nº, Sede, Belo Vale/MG (ficha no dossiê de tombamento); 

• Residência – RFFSA - 3200518, Pátio da Estação s/nº, Sede, Belo Vale/MG; 

• Residência – RFFSA - 3200519, Pátio da Estação s/nº, Sede, Belo Vale/MG; 

• Imagem de São Gonçalo – Salão Paroquial, Sede, Belo Vale/MG (ficha no dossiê de tombamento). 

• Pintura de Forro: Batismo de Cristo – acervo Igreja de Santana, Santana do Paraopeba, Belo Vale/MG; 

• Pintura de Forro: Nascimento de Jesus Cristo - acervo Igreja de Santana, Santana do Paraopeba, Belo 
Vale/MG; 

• Pintura de Forro: Crucificação de Cristo – acervo Igreja de Santana, Santana do Paraopeba, Belo 
Vale/MG; 

• Altar colateral esquerdo – acervo Igreja de Santana, Santana do Paraopeba, Belo Vale/MG; 

• Altar mor – acervo Igreja de Santana, Santana do Paraopeba, Belo Vale/MG; 

Bens inventariados no ano 2007: 

• Residência – Rua Augusto Pedra, nº 29, Centro, Sede, Belo Vale/MG; 

• Residência – Rua Augusto Pedra, nº 146, Centro, Sede, Belo Vale/MG; 
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• Residência – Rua Augusto Pedra, nº 234, Centro, Sede, Belo Vale/MG; 

• Residência – Rua Augusto Pedra, nº 244, Centro, Sede, Belo Vale/MG; 

• Residência – Rua Augusto Pedra, nº 254, Centro, Sede, Belo Vale/MG; 

• Residência – Rua Augusto Pedra, nº 282, Centro, Sede, Belo Vale/MG; 

• Residência – Rua Augusto Pedra, nº 308, Centro, Sede, Belo Vale/MG; 

• Residência – Rua Augusto Pedra, nº 328, Centro, Sede, Belo Vale/MG; 

• Residência – Rua Tereziano, nº 27, Centro, Sede, Belo Vale/MG; 

• APHAA de Belo Vale – Rua Dr. Antônio de Freitas Vitarelli, nº 65, Centro, Sede, Belo Vale/MG; 

• Escola Municipal Maria Pereira da Silva – Rua Vitor Freitas, nº 58, Centro, Sede, Belo Vale/MG; 

• Residência – Praça Cláudio Pinheiro, nº 225, Centro, Sede, Belo Vale/MG; 

• Restaurante Fogão e Lenha – Rua Padre Jacinto, nº 255, Centro, Sede, Belo Vale/MG; 

• Loja da Leninha – Rua Padre Jacinto, nº 267, Centro, Sede, Belo Vale/MG; 

• Comercial Vale do Paraopeba – Rua Padre Jacinto, nº 42, Centro, Sede, Belo Vale/MG; 

• Loja do Empório Real – Rua Padre Jacinto, nº 64, Centro, Sede, Belo Vale/MG; 

• Loja de Móveis – Rua Padre Jacinto, nº 92, Centro, Sede, Belo Vale/MG; 

• Residência – Rua Padre Jacinto, nº 167, Centro, Sede, Belo Vale/MG; 

• Igreja de Santo Antônio – Rua João Fernandes dos Santos, s/nº, Roças Novas de Baixo, Belo Vale/MG; 

• Residência - Rua João Fernandes dos Santos, s/nº, Roças Novas de Baixo, Belo Vale/MG; 

• Residência - Rua João Fernandes dos Santos, s/nº, Roças Novas de Baixo, Belo Vale/MG; 

• Residência 01 – Roças Novas de Baixo, Belo Vale/MG; 

• Residência 02 – Roças Novas de Baixo, Belo Vale/MG; 

• Residência – Roças Novas de Cima, Belo Vale/MG; 

• Igreja de São Vicente – Largo da Igreja, Roças Novas de Cima, Belo Vale/MG; 

• Residência – Rua Alegria, nº 08, Roças Novas de Cima, Belo Vale/MG; 

• Igreja Nossa Senhora da Conceição – Vargem de Santana, Belo Vale/MG; 

• Residência 01 – Zona rural de Vargem de Santana, Belo Vale/MG; 

• Residência 02 – Zona rural de Vargem de Santana, Belo Vale/MG; 

• Residência 03 – Zona rural de Vargem de Santana, Belo Vale/MG; 

• Fazenda Recanto Santana de Nossa Senhora das Graças - Zona rural de Vargem de Santana, Belo 
Vale/MG; 

• Casa de Apoio de Helena do Carmo Fernandes - Roças Novas de Cima, Belo Vale/MG; 

• Igreja de Santo Antônio – Pintos, Belo Vale/MG; 

• Residência - Pintos, Belo Vale/MG; 

• Córrego de Santana – Centro de Vargem de Santana, Belo Vale/MG; 

• Imagem da Nossa Senhora da Conceição – Roças Novas de Baixo, Belo Vale/MG; 

• Imagem de Santo Antônio - Roças Novas de Baixo, Belo Vale/MG; 

• Imagem do Senhor dos Passos – Rua João Fernandes dos Santos, s/nº, Roças Novas de Baixo, Belo 
Vale/MG; 

Bens inventariados no ano 2008: 

• Residência – Av. Tocantins, nº 531, Sede, Belo Vale/MG; 

• Residência – Av. Tocantins, nº 546, Sede, Belo Vale/MG; 

• Residência – Av. Tocantins, nº 563, Sede, Belo Vale/MG; 

• Residência – Av. Tocantins, nº 587, Sede, Belo Vale/MG; 

• Residência – Av. Tocantins, nº 657, Sede, Belo Vale/MG; 

• Residência – Praça Maria Cordeiro, s/nº, Sede, Belo Vale/MG; 
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• Escola Municipal Rosa Malaquias – Rua Tupis, s/nº, Sede, Belo Vale/MG; 

• Residência – Rua Tapajós, nº 11, Sede, Belo Vale/MG; 

• Capela Pe. Virgílio – Rua Antônio Martins, s/nº, Sede, Belo Vale/MG; 

• Hospital Henrique Penido – Praça Henrique Penido, s/nº, Sede, Belo Vale/MG; 

• Escola Municipal Nair Teixeira – Rua Tupiniquins, s/nº, Sede, Belo Vale/MG; 

• Residência e Comercial – Rua Pe. Jacinto Pinheiro, nº 54, A, B e C, Sede, Belo Vale/MG; 

• Comercial – Rua Pe. Jacinto Pinheiro, nº 64, Sede, Belo Vale/MG; 

• Comercial – Rua Pe. Jacinto Pinheiro, nº 92, Sede, Belo Vale/MG; 

• Fórum – Rua Pe. Jacinto Pinheiro, nº 134, Sede, Belo Vale/MG; 

• Comercial – Rua Pe. Jacinto Pinheiro, nº 163, Sede, Belo Vale/MG; 

• Residência – Rua Pe. Jacinto Pinheiro, nº 169, Sede, Belo Vale/MG; 

• Comercial – Rua Pe. Jacinto Pinheiro, nº 267, 261 e 255, Sede, Belo Vale/MG; 

• Rodoviária – Rua Tancredo Neves, s/nº, Sede, Belo Vale/MG; 

• Clube dos Carijós – Rua Tancredo Neves, nº 127, Sede, Belo Vale/MG; 

• Residência – Rua Tancredo Neves, nº 246, Sede, Belo Vale/MG; 

• Residência – Rua Paraopeba, nº 219, Sede, Belo Vale/MG; 

• Residência – Rua Paraopeba, nº 321, Sede, Belo Vale/MG; 

• Residência – Rua Paraopeba, nº 335, Sede, Belo Vale/MG; 

• Residência – Rua Paraopeba, nº 338, Sede, Belo Vale/MG; 

• Residência – Praça Acácio Guimarães, nº 14, Sede, Belo Vale/MG; 

• Comercial – Praça Acácio Guimarães, nº 23, Sede, Belo Vale/MG; 

• Residência – Av. Gonçalo Álvares, nº 247, Sede, Belo Vale/MG; 

• Câmara Municipal – Rua Antônio Alves Filho, s/nº, Sede, Belo Vale/MG; 

• Capela Nossa Senhora do Rosário – Rua Timbiras, nº 737, Sede, Belo Vale/MG; 

• Praça Maria Cordeiro - Sede, Belo Vale/MG; 

• Quadro – Av. Gonçalo Álvares, nº 247, Sede, Belo Vale/MG; 

• Cartório de Registro Civil – Av. Gonçalo Álvares, nº 247, Sede, Belo Vale/MG; 

• Guarda de Congado – Rua Timbiras, nº 737, Sede, Belo Vale/MG; 

• Semana Santa de Belo Vale – Igreja Matriz de São Gonçalo, Sede, Belo Vale/MG; 

• Banda Santa Cecília – Rua Tancredo Neves, nº 212, Sede, Belo Vale/MG; 

• Bloco Mamãe Virei Bicha – Praça Cláudio Pinheiro, Sede, Belo Vale/MG; 

Bens inventariados no ano 2009: 

• Residência – Rua Santana, s/nº, Furnas, Belo Vale/MG;  

• Residência – Sítio Furnas, Belo Vale/MG; 

• Cemitério – Povoado de Lajes, Belo Vale/MG; 

• Capela de São Sebastião – Povoado de Lajes, Belo Vale/MG; 

• Residência – Sítio Lajes, Povoado de Lajes, Belo Vale/MG; 

• Residência – Fazenda Córrego da Conceição, Povoado de Lajes, Belo Vale/MG; 

• Residência – Fazenda João Alves, Povoado de João Alves, Belo Vale/MG; 

• Residência – Fazenda Geraldo Alves, Povoado de João Alves, Belo Vale/MG; 

• Residência – Fazenda Boa Vista, Povoado de João Alves, Belo Vale/MG; 

• Capela de Santo Antônio - Povoado de João Alves, Belo Vale/MG; 

• Capela de Senhor dos Passos - Povoado dos Costas, Belo Vale/MG; 

• Cemitério – Povoado dos Costas, Belo Vale/MG; 

• Residência – Fazenda Jatobá, Povoado dos Costas, Belo Vale/MG; 
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• Imagem de Nosso Senhor dos Passos – Povoado dos Costas, Belo Vale/MG; 

• Imagem de Nossa Senhora das Dores – Povoado dos Costas, Belo Vale/MG; 

• Cartório – Povoado de Costas, Belo Vale/MG; 

• Folia de Reis – Povoado de João Alves, Belo Vale/MG; 

Bens inventariados no ano 2010: 

• Escola Municipal José Pinto – Região de José Pinto, Belo Vale/MG; 

• Escola Municipal Padre Virgílio – Povoado de Roças Novas de Baixo, Belo Vale/MG; 

• Cemitério - Povoado de Roças Novas de Baixo, Belo Vale/MG; 

• Fazenda do Bidi - Povoado de Roças Novas de Cima, Belo Vale/MG; 

• Residência - Povoado de Roças Novas de Cima, Belo Vale/MG; 

• Casarão – Povoado Noiva de Cordeiro, Belo Vale/MG; 

• Capela de Nossa Senhora da Conceição – Palmital, Belo Vale/MG; 

• Escola Municipal Thiago Theodoro – Palmital, Belo Vale/MG; 

• Capela de Santa Luzia – Salgado, Belo Vale/MG; 

• Imagem de Nossa Senhora da Guia - Belo Vale/MG; 

• Devoção a Nossa Senhora da Guia – Povoado de Roças Novas de Cima, Belo Vale/MG; 

• Comunidade Noiva do Cordeiro – Povoado Noiva do Cordeiro, Belo Vale/MG. 

Bens inventariados no ano 2011: 

• Capela de São Sebastião – Povoado de Laranjeiras, Belo Vale/MG; 

• Cemitério - Povoado de Laranjeiras, Belo Vale/MG; 

• Prédio da antiga Escola Municipal Benedito Valadares - Povoado de Laranjeiras, Belo Vale/MG; 

• Capela de Santa Efigênia – Povoado Chácara dos Cordeiro, Belo Vale/MG; 

• Escola Municipal José Antônio Cordeiro - Povoado Chácara dos Cordeiro, Belo Vale/MG; 

• Casa Paroquial - Povoado Chácara dos Cordeiro, Belo Vale/MG; 

• Capela de São Sebastião - Povoado de Curral Moreira, Belo Vale/MG; 

• Escola Municipal Melo Viana - Povoado de Curral Moreira, Belo Vale/MG; 

• Cruzeiro – Imediações do Córrego do Marinho e do Córrego de Santana, Belo Vale/MG; 

• Cruzeiro – Capela de São Sebastião, Povoado de Laranjeiras, Belo Vale/MG; 

• Confessionário – Capela de São Sebastião, Povoado de Laranjeiras, Belo Vale/MG; 

• Mesa – Capela de São Sebastião, Povoado de Laranjeiras, Belo Vale/MG; 

Bens inventariados no ano 2012: 

• Ruínas da Fazenda – Povoado de Chacrinha, Belo Vale/MG; 

• Escola Municipal Valeriano José da Silva - Povoado de Chacrinha, Belo Vale/MG; 

• Estação Ferroviária - Povoado de Chacrinha, Belo Vale/MG; 

• Capela de Nossa Senhora do Bom Parto e São Sebastião - Povoado de Chacrinha, Belo Vale/MG; 

• Residência – Rua 7 de Setembro, nº 274, Povoado de Chacrinha, Belo Vale/MG; 

• Residência – Rua 7 de Setembro, s/nº, Povoado de Chacrinha, Belo Vale/MG; 

• Estação Ferroviária - Povoado de Arrojado, Belo Vale/MG; 

• Capela de Nossa Senhora da Conceição - Povoado de Arrojado, Belo Vale/MG; 

• Sítio Santa Cruz - Povoado de Arrojado, Belo Vale/MG; 

• Fazenda Córrego de Areia - Povoado de Arrojado, Belo Vale/MG; 

• Capela de Nossa Senhora da Conceição - Povoado de Moreiras, Belo Vale/MG; 
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• Cruzeiro – Povoado de Moreiras, Belo Vale/MG; 

• Cuscuzeira – Povoado de Chacrinha, Belo Vale/MG; 

Bens inventariados no ano 2013: 

• Forte das Casas Velhas – Serra da Moeda, Belo Vale/MG; 

• Calçada de Pedras – Serra da Moeda, Belo Vale/MG; 

• Alambique Serra Morena – Fazenda Laranjeiras B, Belo Vale/MG; 

• Casarão – Fazenda Laranjeiras B, Belo Vale/MG; 

• Cemitério – Povoado da Boa Morte, Belo Vale/MG; 

• Fazenda dos Caçulas - Povoado da Boa Morte, Belo Vale/MG; 

• Escola Municipal Mestra Macrina Augusta - Povoado da Boa Morte, Belo Vale/MG; 

• Cruzeiro – Povoado de Boa Morte, Belo Vale/MG; 

Bens inventariados no ano 2014: 

• Capela de São José – Povoado dos Pintos, Belo Vale/MG; 

• Escola Municipal Eugênio Sampaio - Povoado dos Pintos, Belo Vale/MG; 

• Residência sede Fazenda das Amoreiras - Povoado dos Pintos, Belo Vale/MG; 

• Residência secundária Fazenda das Amoreiras - Povoado dos Pintos, Belo Vale/MG; 

• Mobiliário da Fazenda das Amoreiras – Povoado dos Pintos, Belo Vale/MG; 

Bens inventariados no ano 2018: 

• Retábulo-Mor – Acervo Matriz de São Gonçalo. Praça Cláudio Pinheiro s/n°, Sede, Belo Vale/MG; 

• Retábulo Colateral Direito – Acervo Matriz de São Gonçalo. Praça Cláudio Pinheiro s/n°, Sede, Belo 
Vale/MG; 

• Retábulo Colateral Esquerdo – Acervo Matriz de São Gonçalo. Praça Cláudio Pinheiro s/n°, Sede, Belo 
Vale/MG; 

• Arco Cruzeiro – Acervo Matriz de São Gonçalo. Praça Cláudio Pinheiro s/n°, Sede, Belo Vale/MG; 

• Forro da Capela Mor – Acervo Matriz de São Gonçalo. Praça Cláudio Pinheiro s/n°, Sede, Belo 
Vale/MG; 

• Forro da Nave – Acervo Matriz de São Gonçalo. Praça Cláudio Pinheiro s/n°, Sede, Belo Vale/MG; 

• Pintura Parietal – Acervo Matriz de São Gonçalo. Praça Cláudio Pinheiro s/n°, Sede, Belo Vale/MG; 

• Coro – Acervo Matriz de São Gonçalo. Praça Cláudio Pinheiro s/n°, Sede, Belo Vale/MG; 

• Púlpito – Acervo Matriz de São Gonçalo. Praça Cláudio Pinheiro s/n°, Sede, Belo Vale/MG; 

• Balaustrada da Nave – Acervo Matriz de São Gonçalo. Praça Cláudio Pinheiro s/n°, Sede, Belo 
Vale/MG; 

• Pintura Parietal: Santa Ceia Nave – Acervo Matriz de São Gonçalo. Praça Cláudio Pinheiro s/n°, Sede, 
Belo Vale/MG; 

• Lavabo Parietal Nave – Acervo Matriz de São Gonçalo. Praça Cláudio Pinheiro s/n°, Sede, Belo 
Vale/MG; 

• Cristo Crucificado Nave – Acervo Matriz de São Gonçalo. Praça Cláudio Pinheiro s/n°, Sede, Belo 
Vale/MG. 

De acordo com os dados listados acima observa-se que os inventários do patrimônio cultural do município 
de Belo Vale concentram-se, sobretudo, nas categorias estruturas arquitetônicas e urbanísticas e conjuntos 
paisagísticos, havendo alguns poucos exemplares referentes a arquivos, acervos de bens móveis e patrimônio 
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imaterial. Ressalta-se a importância da inserção de novos bens culturais, de categorias distintas, à listagem 
do inventário nos próximos anos, visando proteger sua integridade e contar sua história.  

Conforme a relação de bens protegidos pelos municípios, apresentados ao ICMS Patrimônio Cultural, 
disponibilizada pelo IEPHA/MG em seu site, até o ano de 2018 o município de Belo Vale protegeu por 
tombamento seis bens culturais, a saber: Casa da Bica de Vargem de Santana (Decreto Municipal nº 
155/2014) e Igreja de Santana (Decreto Municipal nº 163/2017), localizadas no povoado de Vargem de 
Santana – Distrito de Santana do Paraopeba; Conjunto Arqueológico e Paisagístico das Ruínas das Casas 
Velhas e Calçada de Pedras Serra dos Mascates (Decreto Municipal nº 155/2014), na porção sul da serra da 
Moeda, zona rural de Belo Vale; Estação Ferroviária de Belo Vale (Decreto Municipal nº 11/2006), localizada 
na Sede do município; Imagem de São Gonçalo de Amarante (Decreto Municipal nº 11/2006), pertencente 
ao acervo da igreja matriz de São Gonçalo do Amarante; e Casarão dos Araújos (Decreto Municipal nº 
08/2008), estes localizados na Sede do município. Há, também, o bem imaterial Congado de Belo Vale, 
municipalmente registrado na categoria formas de expressão (Decreto Municipal nº 144/2016), composto 
pelas guardas de Moçambique da Sede e do povoado de Vargem de Santana. Além destes bens são 
protegidos outros bens, mencionados no início deste capítulo, no que tangem às esferas estadual e federal.  

O patrimônio natural do município de Belo Vale é constituído, dentre outros bens, pela serra da Calçada, 
serra do Mascate, cachoeira do Geraldão, cachoeira Pedra (Usina), cachoeira da Serra e cachoeira Boa 
Esperança, estas últimas inseridas na Área de Influência Direta do meio antrópico. Não foram identificadas 
cavernas cadastradas no Cadastro Nacional de Cavernas (CNC) no município de Belo Vale. O município 
pertence ao Circuito Veredas de Paraopeba, é apoiada por treze municípios participantes, que se destacam 
por estarem cercados de montanhas, com vales, rios, cachoeiras e água abundante, além de outras riquezas 
históricas, culturais e ambientais. Sendo importante a valorização do potencial turístico e cultural do 
município. 

Nos limites da Área de Influência Direta (AID) encontra-se a igreja da Boa Morte, importante bem com grau 
de proteção. Com relação aos bens imateriais diagnosticados na AID destacam-se a festa de Nossa Senhora 
da Boa Morte e São Sebastião, na comunidade quilombola da Boa Morte. 

A fazenda Boa Esperança, localizada a seis quilômetros do município de Belo Vale e aproximadamente oitenta 
e sete quilômetros de Belo Horizonte, foi construída no final do século XVIII por escravos para servir de 
residência para o coronel José Romualdo Monteiro de Barros, o Barão de Paraopeba (Figura 51). Grande 
proprietário de terras e lavras de ouro, exercia cargos importantes na política da província e no auge da 
fazenda detinha mais de 1.000 escravos que trabalhavam na mineração de ouro na serra do Mascate. A 
fazenda construída em taipa e madeira é um conjunto arquitetônico constituído pela casa sede – que 
abrigava os aposentos dos donos –, quartos de hóspedes e a capela, além das estruturas de apoio como a 
casa de engenho, moinho, paiol e senzalas. Expressivo exemplar da arquitetura rural de Minas Gerais, a 
fazenda da Boa Esperança tornou-se um dos principais estabelecimentos da região e teve participação na 
proclamação da Independência do Brasil, quando Pedro II nela pernoitou enquanto levantava fundos para o 
significativo acontecimento do dia 7 de setembro de 1822. 

Conforme foi relatado e os estudos que apontam o tombamento da fazenda Boa Esperança, começou com 
uma planta que em 1944 chegou às mãos do historiador Salomão de Vasconcelos, que a inventariou em 28 
de setembro de 1946. Em 1959 a casa sede da fazenda foi tombada pelo IPHAN e, depois de passar por vários 
proprietários, o governo estadual adquiriu a fazenda de 318 hectares em 1970, que passou a integrar o 
patrimônio do IEPHA/MG, que realizou o tombamento estadual do conjunto paisagístico. Prevendo a 
restauração da fazenda foram realizadas intervenções na sede e adjacências nos anos de 1975, 1998 e 2012. 
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De acordo com IEPHA/MG, em 2016, em parceria com o Instituto Inhotim, deu início ao Refazenda – Projeto 
para Revitalização da Fazenda Boa Esperança. O projeto busca, através de um diálogo com as comunidades 
quilombolas Boa Morte e Chacrinha dos Pretos potencializar a geração de renda para a região e, 
principalmente, para as comunidades que poderão utilizar o espaço para as manifestações culturais.  Ao 
longo desse período vêm sendo desenvolvidos estudos para identificação das potencialidades locais. Com 
isso, busca-se o desenvolvimento de estratégias de restauração, valorização e conservação do patrimônio 
cultural inseridos no contexto contemporâneo. Nos dias atuais, a fazenda passa pelas últimas intervenções 
para receber, com frequência, visitantes e atividades culturais. Na visita realizada pela equipe técnica foi 
constatado que houve um trabalho de restauração, executado com primor, adequado às normas do Corpo 
de Bombeiros, por exemplo.  

 
 

Figura 51: Pátio interno da sede da fazenda Boa Esperança 

A comunidade quilombola Boa Morte surgiu meados século XVIII e, possui como seu patrimônio histórico e 
cultural a Igreja de Nossa Senhora da Boa Morte (Figura 52). Fundada em 1760, localiza-se na praça 
homônima, que constitui importante espaço coletivo utilizado pela comunidade em diversas atividades. 
Observou-se que o modo de vida da comunidade remete à ruralidade. Dentre o patrimônio cultural imaterial 
destaca-se a tradicional festa da Nossa Senhora da Boa Morte e São Sebastião, que ocorre em agosto. 
Segundo relatos dos moradores o carnaval não acontecia há algum tempo, porém, esse ano o carnaval foi 
festejado juntamente com a comunidade Chacrinha dos Pretos, contando com a presença do bloco Cantantes 
da Boa Morte. Acontece envolvendo a Associação do Patrimônio Histórico, Artísticos e Ambiental de Belo 
Vale (APHAA-BV), em parceria com a prefeitura municipal de Belo Vale e a Secretaria de Cultura do Estado 
de Minas Gerais, que tem como principal objetivo resgatar e valorizar a identidade local e o desenvolvimento 
social da comunidade, oferecendo oficinas e outras atividades culturais. Apesar de não haverem inventários 
relacionados ao patrimônio natural nesta área, figuram no imaginário da comunidade o mirante/laje de 
Pedra, a mata, a serra da Boa Morte e a cachoeira da Boa Esperança.  

Há, ainda, em parceria com o IEPHA, o projeto Refazenda, que abrange as duas comunidades quilombolas de 
Belo Vale e consiste na revitalização da fazenda Boa Esperança, a fim de se desenvolverem manifestações 
culturais, festividades e apresentações diversas no espaço. As comunidades quilombolas Boa Morte e 
Chacrinha dos Pretos serão analisados, quanto aos seus aspectos relacionados a comunidades tradicionais 
em tópico específico 1.3.6 - Comunidades Tradicionais abordados dentro deste trabalho. 

Localizada às margens do rio Paraopeba, o patrimônio cultural da comunidade quilombola Chacrinha dos 
Pretos remete à história de uma fazenda com cerca de 1000 escravos, no século XVIII, de propriedade de 
“Milhão e Meio”, que se apaixonou por uma escrava, com quem manteve laços até a morte. O povoado foi, 
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desta forma, se conformando no entorno da fazenda, hoje em ruínas, tombadas municipalmente. Em 1912 
a estrada de ferro Central do Brasil foi implantada bastante próxima à fazenda, trazendo impactos à 
comunidade e à edificação, que foi abandonada e saqueada. O ministério público estadual solicitou o 
tombamento das ruínas na esfera estadual, em razão de uma medida protetiva. Além desta ação, a 
comunidade está trabalhando para registrar, como patrimônio imaterial municipal, seu modo de vida. Do 
outro lado da linha férrea encontra-se a igreja Nossa Senhora do Bom Parto e São Sebastião (Figura 53), onde 
ocorre, anualmente, a festa de Nossa Senhora do Bom Parto. A fim de fortalecer a identidade local, a 
associação comunitária da Chacrinha criou o projeto cultural Ponto de Cultura no ano de 2010, trabalhando 
com oficinas e outras atividades ligadas à cultura da comunidade quilombola, dentre outras, a de quitandas 
afro mineiras. A culinária quilombola, que geralmente é acompanhada de frango, tem grande força no 
povoado, onde está implantado um restaurante de comidas típicas (Figura 54). A comunidade expressa forte 
relação de parentesco e de vínculos afetivos entre si. Identificaram-se, além disto, ações de fortalecimento 
e valorização dos laços culturais da comunidade, sendo de extrema importância que tais manifestações e 
interesses sejam preservados. No que tangem os aspectos naturais, foi detectada estreita relação da 
comunidade para com eles, sendo os locais mais mencionados pelos entrevistados a “lajinha”, pedra natural 
utilizada como escorregador, e a cachoeira do Paraopeba. 

  

Figura 52: Igreja da Nossa Senhora da Boa Morte. 
Figura 53: Igreja Católica na Chacrinha, dedicada a 

Nossa Senhora do Bom Parto e São Sebastião. 

  
Figura 54: Restaurante Sabor do Quilombo. 

 

Figura 55: Interior das Ruínas da Chacrinha utilizado 
para as manifestações culturais da comunidade. 

 

Conforme mencionado anteriormente, a equipe técnica responsável por este estudo consultou o material 
elaborado pelo município de Belo Vale no âmbito do ICMS Cultural – Quadro II: Inventário de Proteção do 
Patrimônio Cultural (exercícios 2018 e 2019) e Quadro II: C) Processos de Registro de Bem Imaterial do 
Congado de Belo Vale (exercício 2018) – pertencentes ao acervo do IEPHA/MG.  
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Conforme foi apostado nas comunidades estudadas nesta área encontram-se importantes bens culturais 
inventariados municipalmente. Na comunidade de Pintos, a capela de São José, a Escola Municipal Eugênio 
Sampaio, a sede da fazenda das Amoreiras e uma residência secundária da fazenda. Na comunidade 
quilombola de Chacrinha dos Pretos, inventariaram-se as ruínas da fazenda, a escola municipal Valeriano 
José da Silva, a estação ferroviária, a capela de Nossa Senhora do Bom Parto e São Sebastião, além de duas 
residências à rua 7 de setembro. Em Arrojado Lisboa, a estação ferroviária, a capela de Nossa Senhora da 
Conceição, o sítio Santa Cruz e a fazenda Córrego de Areia. Na comunidade quilombola Boa Morte, são 
inventariados os bens culturais: Cemitério, fazenda dos Caçulas e a escola municipal Mestra Macrina Augusta. 

As consultas aos trabalhos relacionados ao ICMS Cultural realizados pelo município indicam que tanto os 
bens naturais – como as cachoeiras, por exemplo – quanto bens culturais de outras categorias, à exceção das 
estruturas arquitetônicas e urbanísticas, não foram inventariados. Segundo os estudos esses importantes 
bens não apresentam qualquer tipo de registro ou proteção. É o caso das diversas festividades encontradas 
no território – à exceção do Congado registrado municipalmente no ano de 2016 – assim como de 
importantes acervos de bens móveis de igrejas e fazendas da região.  

De acordo com as atividades e os programas desenvolvidos pela Diretoria de Cultura, integrante da Secretaria 
Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, estão a realização de projetos de educação patrimonial – 
através do ICMS Cultural – com as comunidades, funcionários públicos, escolas, alcoólicos anônimos, dentre 
outros grupos; gestão da restauração de bens culturais e promoção de festividades no município. O Conselho 
Municipal do Patrimônio Histórico, Cultural, Artístico e Natural de Belo Vale mostra-se bastante atuante na 
fiscalização dos bens culturais e em suas outras atribuições.  

Foram relatadas durante as entrevistas dificuldades relacionadas à reduzida equipe técnica da secretaria 
além das financeiras, advindas dos atrasos no repasse do ICMS Cultural por parte do governo do estado de 
Minas Gerais, bem como falta de verbas para outras questões que incentivem o turismo, tais como incentivos 
a festividades locais, sobretudo, a fim de atrair visitantes ao município e movimentar a economia. Cabe 
ressaltar a falta de investimentos no setor cultural por parte dos comerciantes, de empresas e das 
mineradoras presentes no território municipal.  

Com base nos trabalhos desenvolvidos dentro da comunidade em relação à Educação Patrimonial, foi 
indicada a atuação do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Cultural, Artístico e Natural de Belo Vale. 
Foi apontado nas entrevistas que o poder público municipal se mostra bastante engajado nas questões que 
remetem a este tema, bem como em investimentos na educação infantil, cuidado com as áreas comuns, tais 
como praças e outros espaços públicos, além da preocupação na conscientização ambiental da população. 
Desta forma, mesmo com as dificuldades relatadas, o município destaca-se na preservação do patrimônio 
cultural, figurando entre os mais bem colocados municípios mineiros na pontuação do ICMS Cultural nos 
últimos anos, o que gera um ciclo positivo de possíveis investimentos e consequentes resultados. 

1.4.3.2 -  Município de Congonhas 

Fica a cargo da Secretaria Municipal de Cultura de Congonhas tratar dos eventos organizados ou apoiados 
pela prefeitura municipal. Com sede e corpo técnico independentes, a secretaria atua na gestão e 
organização dos eventos – Encontro de folias de reis, carnaval, semana santa, festival de quitanda, festival 
de inverno, encontro de bandas, natal luz –, além de apoio a grupos de dança, música, teatro, folia de reis e 
congada. Dentro das habilidades também foram trabalhadas as políticas públicas voltadas ao fomento da 
cultura através de licitações, editais e chamamentos públicos para atrações e projetos artísticos, com 
valorização dos artistas locais. São realizados cursos para capacitação profissional de artistas com objetivo 
de garantir que façam da arte, sustento e profissão. O conselho municipal de Cultura, composto por membros 
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do poder público e da sociedade civil, tem caráter consultivo e auxilia na curadoria das apresentações 
artísticas. 

Ainda são fortes os laços e as tradições culturais no munícipio de Congonhas.  Contudo, segundo relatos do 
chefe do departamento de culturas populares da secretaria municipal de Cultura, Sr. José Félix Junqueira, a 
perda de identidade local nos últimos anos decorre, dentre um dos fatores apontados, do aumento da 
população vinda de outras regiões para trabalhar nas empresas de mineração. De acordo com o mesmo, 
parte da população por não possuir vínculos ainda não se inseriu no contexto cultural da cidade e as 
manifestações culturais têm perdido força. 

Há também investimentos em espaços de cultura e lazer como o museu de Congonhas, teatro municipal e 
cine teatro, para que o município se consolide como atração e, portanto, possa diversificar sua economia 
com a exploração turística. O turismo da cidade associado aos eventos culturais ainda é incipiente, porém, 
apresenta grande potencial de exploração dada a riqueza cultural, patrimônios bem conservados e história 
do município.  

Congonhas conta com investimentos públicos e privados para a realização de eventos culturais, mas há falta 
de integração por meio de parcerias nas políticas públicas desenvolvidas no município. A comunicação entre 
poder público, empresas e sociedade civil pode ser um caminho para o desenvolvimento cultural da região 
e, por conseguinte, a melhoria das atividades culturais e turísticas. 

Os projetos culturais e eventos que se sobressaíram no município foram:  o projeto Garoto Cidadão, Teatro 
Boca de Cena, banda sinfônica, ballet, e arte na escola, sendo as duas primeiras em parceria com a CSN 
Mineração e a LGA Mineração e Siderurgia, respectivamente, e as demais com a secretaria municipal de 
Desenvolvimento Social. 

Dispõem do acervo dos bens culturais tombados municipalmente em Congonhas, os conjuntos paisagísticos, 
conjunto arquitetônico e urbanístico da Cidade de Congonhas, composto por cento e cinco unidades (Decreto 
Municipal nº 5.222/2010) e o conjunto das capelas dos Passos da Paixão (Decreto Municipal nº 3.343/2002); 
os bens imóveis casarão à rua José Júlio, nº 163 (Decreto Municipal nº 3.374/2004), estação ferroviária de 
Lobo Leite (Decreto Municipal nº 3.374/2004), a igreja de Nossa Senhora da Ajuda (Decreto Municipal nº 
3.374/2004), a igreja do Rosário (Decreto Municipal nº 3.343/2002), a igreja matriz de Nossa Senhora da 
Conceição (Decreto Municipal nº 3.374/2004), a igreja São José de Congonhas (Decreto Municipal nº 
3.343/2002); além do bem móvel imagem do Senhor Morto, pertencente ao acervo da basílica do Senhor 
Bom Jesus de Matozinhos (Decreto Municipal nº 3.374/2004). No decorrer do texto serão destacados, de 
forma sucinta, alguns dos bens e elementos naturais tombados, de relevância cultural e histórica no 
município de Congonhas. 

O conjunto arquitetônico, paisagístico e escultórico do santuário de Bom Jesus de Matozinhos (Figura 56 e 
Figura 57) é certamente o bem tombado (nas esferas federal e municipal) de maior relevância no município 
de Congonhas. Como consta na ficha de tombamento do IPHAN (n° do processo 0075-T-38), o início da 
construção é datado em 1757, por iniciativa do imigrante português Feliciano Mendes e o templo é tido por 
especialistas como “exemplar de um momento de transição da arquitetura religiosa, ocorrido em meados do 
século XVIII”. A construção do conjunto arquitetônico contou com a participação dos artistas Francisco de 
Lima Cerqueira e Tomás da Maia Brito (arquitetos/construtores), Jerônimo Felix Teixeira, Manuel Rodrigues 
Coelho, João Antunes de Carvalho, Francisco Vieira Servas (entalhadores), João Carvalhais, Bernardo Pires da 
Silva, Manoel da Costa Ataíde, João Nepomuceno Correia e Castro (pintores), além de Aleijadinho, 
responsável, dentre outros elementos, pela confecção das icônicas imagens dos doze profetas, localizada no 
adro da capela. Em 1985 foi reconhecido pela UNESCO como Patrimônio Cultural da Humanidade e colocou 
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Congonhas em evidência no cenário turístico mundial. O imóvel do santuário é, ainda, tombado na esfera 
municipal pelo Decreto nº 3.343/2002. 

  

Figura 56: Santuário Bom Jesus de Matozinhos. 
Figura 57: Interior capela-mor Bom Jesus de 

Matozinhos. 

O Centro Histórico Cultural Romaria (Figura 58), tombado municipalmente através do Decreto nº 3.343/2002, 
é um conjunto de edificações do início do século XX, vinculado à basílica do Bom Jesus de Matozinhos. Com 
área total de 53.480 m² o conjunto inclui, além das edificações, dois torreões que eram utilizados como 
abrigo de romeiros carentes que iam à festa do Jubileu. O tombamento estadual das Romarias foi aprovado 
em 1980 com inscrição no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico e, em 1981, o Decreto n° 
21.178 dispôs sobre o tombamento e a inscrição do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico das Romarias. O 
local, que anualmente abriga também o festival da quitanda, no mês de maio, está passando por obras de 
restauração através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Cidades Históricas aprovado para 
Congonhas. 

 

Figura 58: Centro histórico Cultural Romaria. Fonte: IEPHA/MG. 

No distrito de Lobo Leite, construída na primeira metade do século XVIII, distante cerca de seis quilômetros 
do centro da Sede de Congonhas, a capela de Nossa Senhora da Soledade (Figura 59) é caracterizada como 
bem tombado na esfera estadual através do Decreto n° 19.113, de 28 de março de 1978 e municipal pelo 
Decreto nº 3.374/2004. Segundo consta na ficha do IEPHA, “o sistema construtivo da edificação é em 
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alvenaria de pedra com embasamento corrido típico das construções do terceiro quartel do século XVIII das 
capelas mineiras. No interior da capela, os forros não apresentam pinturas, o retábulo e os altares colaterais 
são em estilo rococó. A sineira da capela encontra-se separada da edificação, localizada na parte frontal do 
adro, na lateral esquerda, com estrutura simples de esteios de madeira e cobertura com telhas coloniais.” A 
edificação passou por uma restauração que durou dois anos e meio e foi concluída em 2009, pela Fundação 
de Arte de Ouro Preto por meio de parceria celebrada com a Gerdau/Açominas, através da Lei Estadual de 
Incentivo à Cultura. A restauração abrangeu a restauração dos elementos estruturais e artísticos que a 
compõem. 

 

Figura 59: Capela de Nossa Senhora da Soledade. Fonte: IEPHA/MG. 

O Museu da Imagem e da Memória, mais conhecido como museu de Congonhas, foi construído através de 
parceria entre UNESCO, IPHAN e Prefeitura de Congonhas e patrocínio da Vale, Gerdau, CSN Mineração, 
BNDES, Banco Santander e com colaboração da arquidiocese de Mariana e da basílica do Senhor Bom Jesus 
de Matozinhos, (Figura 60). Foi tombado pelo Decreto Municipal nº 3.343/2002 e abriu as portas para 
visitação em 2015 abrigando a exposição permanente que trata das manifestações da fé no passado e no 
presente, acervo com a coleção de Márcia de Moura Castro, com 342 peças de arte sacra e objetos de 
religiosidade popular, com destaque para ex-votos e santos de devoção, adquiridas pelo IPHAN em 2011; 
além das cópias fiéis dos profetas de Aleijadinho. São realizadas exposições permanentes e itinerantes, 
congressos e programas de mobilização social para fomento da cultura e da educação. Também conta com 
programas educativos onde o museu oferece visitas guiadas a grupos de visitantes mediante agendamento 
prévio, às terças, quintas e sextas-feiras. Considerado o primeiro "museu de sítio" do Brasil, oferece 
informações históricas e de contexto que qualificam a visita ao sítio do patrimônio mundial Santuário do Bom 
Jesus de Matozinhos e atualmente, sua gestão fica a cargo da Fundação Municipal de Cultura de Congonhas 
(Fumcult) e pelo IPHAN, com acompanhamento da UNESCO no Brasil. 
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Figura 60: Museu de Congonhas. Fonte: Guia Melhores Destinos (Monique Renne). 

Congonhas conta com 211 bens culturais inventariados municipalmente, através do ICMS Cultural, conforme 
consta no Estudo de Impacto ao Patrimônio Cultural de Natureza Material e Imaterial referente ao 
licenciamento da Pilha de Rejeito Desaguado e/ou Filtrado do Fraile 2 – Mina Casa de Pedra, reproduzido na 
listagem apresentada a seguir. 

Bens Culturais Inventariados no ano de 2001: 

• Edificação - Praça do Santuário, nº 07 e 17, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Praça do Santuário, nº 23, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Praça do Santuário, nº 27, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Praça do Santuário, nº 35, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Praça do Santuário, nº 76, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Bom Jesus, nº 20, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Bom Jesus, nº 32, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Bom Jesus, nº 42, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Bom Jesus, nº 54, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Bom Jesus, nº 104, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Bom Jesus, nº 122 e 122 A, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Bom Jesus, nº 141, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Bom Jesus, nº 159, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Bom Jesus, nº 174, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Bom Jesus, nº 207, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Bom Jesus, nº 261, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Bom Jesus, nº 303, Sede, Congonhas - MG; 

• Romaria - Alameda Cidade Matozinhos de Portugal, nº 153, Sede, Congonhas - MG; 

• Conjunto dos profetas no adro do Santuário do Bom Jesus do Matozinhos - Praça do Santuário, S/N, 
Sede, Congonhas - MG; 

• Conjunto escultórico e arquitetônico das Capelas dos Passos da Paixão de Cristo - Praça do Santuário, 
S/N, Sede, Congonhas - MG; 

• Museu da Imagem e da Memória - Rua Bom Jesus, nº 250, Sede, Congonhas - MG; 

• Bens Arquivísticos - Cartório de registro de imóveis - Rua José Júlio, nº 163, Sede, Congonhas - MG; 
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• Santuário do Bom Jesus do Matozinhos -Praça do Santuário, S/N, Sede, Congonhas - MG; 

Bens Culturais Inventariados no ano de 2002: 

• Igreja São José de Congonhas - Rua Bom Jesus, S/N, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Bom Jesus, nº 70, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Bom Jesus, nº 74, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Bom Jesus, nº 80, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Bom Jesus, nº 90, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Bom Jesus, nº 116, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Bom Jesus, nº 131, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Bom Jesus, nº 146, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Bom Jesus, nº 165, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Bom Jesus, nº 164, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Bom Jesus, nº 173A e 173B, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Bom Jesus, nº 185, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Bom Jesus, nº 251, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Bom Jesus, nº 281, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Bom Jesus, nº 285, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Beco dos Canudos, nº 08 e 12, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Beco dos Canudos, nº 22, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Beco dos Canudos, nº 34, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Beco dos Canudos, nº 42, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Beco dos Canudos, nº 50, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Beco dos Canudos, nº 60, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Beco dos Canudos, nº 68, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Beco dos Canudos, nº 76, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Beco dos Canudos, nº 88, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Ouro Preto, nº 02, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Ouro Preto, nº 12, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Ouro Preto, nº 20, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Ouro Preto, nº 21, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Ouro Preto, nº 26, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Aleijadinho, nº 10-18, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Aleijadinho, nº 30, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Aleijadinho, nº 40, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Aleijadinho, nº 48, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Aleijadinho, nº 56, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Aleijadinho, nº 62, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Aleijadinho, nº 72, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Aleijadinho, nº 96, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Aleijadinho, nº 102, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Aleijadinho, nº 110, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Feliciano Mendes, nº6 (ou Rua Aleijadinho, nº 5), Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Feliciano Mendes, nº 29, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Feliciano Mendes, nº 32, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Feliciano Mendes, nº 37, Sede, Congonhas - MG; 
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• Edificação - Rua Feliciano Mendes, nº 45, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Feliciano Mendes, nº 50, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Feliciano Mendes, nº 61, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Feliciano Mendes, nº 62, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Feliciano Mendes, nº 68, Sede, Congonhas - MG; 

• Igreja de Nossa Senhora do Rosário - Praça do Rosário, s/nº, Sede, Congonhas - MG; 

• Igreja de Nossa Senhora da Conceição- Praça Sete de Setembro, s/nº, Sede, Congonhas - MG; 

Bens Culturais Inventariados no ano de 2004: 

• Edificação - Rua Bom Jesus, nº 41, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua da Recordação, nº 06, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua da Recordação, nº 10 e 10A, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua da Recordação, nº 18, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua da Recordação, nº 38, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua da Recordação, nº 40, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua da Recordação, nº 50, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua da Recordação, nº 60, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Doutor Paulo Mendes, nº 525, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Doutor Paulo Mendes, nº 537, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Doutor Paulo Mendes, nº 547, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Doutor Paulo Mendes, nº 557, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Doutor Paulo Mendes, nº 575, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Doutor Paulo Mendes, nº 613, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Doutor Paulo Mendes, nº 625, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Doutor Paulo Mendes, nº 637, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Doutor Paulo Mendes, nº 647, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Dom Rodolfo, nº 17, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Dom Rodolfo, nº 25, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Dom Rodolfo, nº 39, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Praça Santo Afonso, nº 90, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Feliciano Mendes, nº 14, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Feliciano Mendes, nº 19, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Feliciano Mendes, nº 28, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Feliciano Mendes, nº 82, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Feliciano Mendes, nº 83, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Feliciano Mendes, nº 95, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Feliciano Mendes, nº 101, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Feliciano Mendes, nº 108, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Feliciano Mendes, nº 125, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Feliciano Mendes, nº 131, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Feliciano Mendes, nº 139, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Feliciano Mendes, nº 157, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Feliciano Mendes, nº 173, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Feliciano Mendes, nº 189, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Feliciano Mendes, nº 235, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Feliciano Mendes, nº 261, Sede, Congonhas - MG; 
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• Imagem jacente do Senhor Bom Jesus do Matozinhos, Sede, Congonhas - MG; 

Bens Culturais Inventariados no ano de 2008: 

• Secretaria do Jubileu - Praça do Santuário, nº 180, Sede, Congonhas - MG; 

• Imagem do Cristo Preso à Cruz, Sede, Congonhas - MG; 

• Imagem do Cristo com a Cruz, Sede, Congonhas - MG; 

• Imagem de Cristo na Flagelação, Sede, Congonhas - MG; 

• Imagem de Cristo na Coroação de Espinhos, Sede, Congonhas - MG; 

• Imagem do Cristo no Passo da Prisão, Sede, Congonhas - MG; 

• Imagem do Cristo no Passo na Última Ceia, Sede, Congonhas - MG; 

• Imagem do Anjo, Sede, Congonhas - MG; 

• Imagem do Cristo no Horto, Sede, Congonhas - MG; 

Bens Culturais Inventariados no ano de 2004: 

• Cine Teatro Leon - Rua Pe. Antônio Corrêa, nº 190, Sede, Congonhas - MG; 

• Escola Nossa Senhora da Piedade - Rua Praça Dom Silvério, nº 28, Sede, Congonhas - MG; 

• Associação Hospitalar Bom Jesus - Rua Pe. Leonardo, nº 147, Sede, Congonhas - MG; 

• Figurinos da Semana Santa - Rua Beco dos Canudos, S/N , Sede, Congonhas - MG; 

• Acervo da Biblioteca Municipal Djalma Andrade, Sede, Congonhas - MG; 

• Cartório 1º Ofício de Notas, Sede, Congonhas - MG; 

• Livros de Atas da Câmara Municipal de Congonhas, Sede, Congonhas - MG; 

• Celebração Semana Santa, Sede, Congonhas - MG; 

• Celebração Jubileu do Senhor Bom Jesus de Matozinhos, Sede, Congonhas - MG; 

• Festa de Nossa Senhora da Conceição, Sede, Congonhas - MG; 

• Festa de Nossa Senhora do Rosário, Sede, Congonhas - MG; 

• Festival da Quitanda – Romaria, Sede, Congonhas - MG; 

• Corporação Musical Bom Jesus do Matozinhos, Sede, Congonhas - MG; 

• Ofícios e modos de fazer – Tapetes ornamentais de rua, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Rua Pe. Antônio Correa, nº 115, Sede, Congonhas - MG; 

• Cadeira de Balanço, Sede, Congonhas - MG; 

• Conjunto Mobília, Sede, Congonhas - MG; 

Bens Culturais Inventariados no ano de 2010: 

• Hotel Vartuli, Sede, Congonhas - MG; 

• Cômoda de quarto Hotel Vartuli, Sede, Congonhas - MG; 

• Móvel de sala do Hotel Vartuli, Sede, Congonhas - MG; 

• Buffet de sala de jantar do Hotel Vartuli, Sede, Congonhas - MG; 

• Mesa do Hotel Vartuli, Sede, Congonhas - MG; 

• Edificação - Praça Sete de Setembro, nº 89, Sede, Congonhas - MG; 

• Ladeira Bom Jesus, Rua Bom Jesus, S/N, Sede, Congonhas - MG; 

• Livros de Tombo da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, Sede, Congonhas - MG; 

• Livros de Batismo da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, Sede, Congonhas - MG; 

• Livros de Crisma da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, Sede, Congonhas - MG; 

• Livros de Casamento da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, Sede, Congonhas - MG; 

• Livros de Óbito da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, Sede, Congonhas - MG; 
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• Ofício dos sineiros - Matriz e Igreja do Rosário, Sede, Congonhas - MG; 

• Personalidade - Luciomar Sebastião de Jesus - Rua Bom Jesus, nº 250, Sede, Congonhas - MG; 

• Personalidade - Zé Arigó - Rua Bom Jesus, nº 250, Sede, Congonhas - MG; 

• Personalidade - Emir Santos Macedo - Rua Bom Jesus, nº 250, Sede, Congonhas - MG;  

Bens Culturais Inventariados no ano de 2011: 

• Edificação - Rua Dr. Paulo Mendes, nº 483, Sede, Congonhas - MG; 

• Bens Culturais Inventariados no ano de 2012   

• Alameda Cidade de Matozinhos de Portugal, Sede, Congonhas - MG; 

• Praça Santo Afonso, Sede, Congonhas - MG; 

• Prefeitura Municipal - Praça Presidente Juscelino Kubitschek, nº 135, Sede, Congonhas - MG; 

• Altar lateral da Igreja Nossa Senhora do Rosário - Praça do Rosário, S/N, Sede, Congonhas - MG; 

• Imagem São Sebastião da Igreja Nossa Senhora do Rosário - Praça do Rosário, S/N, Sede, Congonhas 
- MG; 

• Imagem Batismo de Jesus da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição - Praça Sete de Setembro, 
S/N, Sede, Congonhas - MG; 

• Imagem Nossa Senhora da Conceição da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição - Praça Sete 
de Setembro, S/N, Sede, Congonhas - MG; 

• Lavabo da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição - Praça Sete de Setembro, S/N, Sede, 
Congonhas - MG; 

• Nossa Senhora da Conceição da Igreja São José de Congonhas – Rua Bom Jesus, S/N, Sede, Congonhas 
- MG; 

• Armário da prefeitura municipal - Praça Presidente Juscelino Kubitschek, nº 135, Sede, Congonhas - 
MG; 

• Mesa da prefeitura municipal - Praça Presidente Juscelino Kubitschek, nº 135, Sede, Congonhas - MG; 

Bens Culturais Inventariados no ano de 2013: 

• Grupo Escultórico dos Santos de Ordens Monásticas - Alameda Cidade Matozinhos de Portugal, nº 
153, Sede, Congonhas - MG; 

• Personalidade - Sr. Luciano de Bastos - Rua Paulo Pereira, nº 93, Alto do Cruzeiro, Sede, Congonhas 
- MG; 

• Planta Congonhas - Referência Fazenda Granjinha, Sede, Congonhas - MG; 

• Folia de Reis e São Sebastião com Proteção de São José, Sede, Congonhas - MG; 

Bens Culturais inventariados na Sede municipal de Congonhas em outros anos: 

• Sítio Arqueológico Histórico Aqueduto da Biquinha, Sede, Congonhas - MG; 

• Sítio Arqueológico Histórico, Sede, Congonhas - MG; 

• Sítio Arqueológico da Capela de Santo Antônio, Sede, Congonhas - MG; 

• Sítio Arqueológico Fazenda Faria Distrito-Sede Inventariado em 2014, Congonhas - MG; 

• Sítio Arqueológico Histórico Mineração Água, Sede, Congonhas - MG; 

• Sítio Arqueológico Histórico Mineração do Tijucal Distrito-Sede, Sede, Congonhas - MG; 

• Sítio Arqueológico Estrutura de trabalho hidráulica, Sede, Congonhas - MG; 

• Sítio Arqueológico Histórico Habitações Vieiros, Sede, Congonhas - MG; 

• Sítio Arqueológico Fazenda Vieiros, Sede, Congonhas - MG; 

• Roda de Capoeira / ofício mestre de capoeira, Sede, Congonhas - MG; 
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• Folia de Reis Bairro Tijucal, Sede, Congonhas - MG; 

• Rio Maranhão, Sede, Congonhas - MG; 

• Embarcadouro Goiabeiras Boa Vista, Sede, Congonhas - MG; 

• Igreja Matriz Nossa Senhora Mãe da Igreja Bairro Jardim Profeta, Sede, Congonhas - MG; 

• Sede da Chácara São Bento, Sede, Congonhas - MG; 

• Jazida de Pedra Sabão Bairro Belvedere, Sede, Congonhas - MG; 

• Festa: Santa Cruz Campinho, Sede, Congonhas - MG; 

• Congado Beija Flor Campinho, Sede, Congonhas - MG; 

• Festa: Nossa Senhora de Lourdes, Sede, Congonhas - MG; 

Bens culturais inventariados no Distrito do Alto Maranhão: 

• Imagem de Nossa Senhora da Ajuda; 

• Imagem de Nossa Senhora dos Passos; 

Bens culturais inventariados do Distrito de Lobo Leite: 

• Arquivo do Cartório de Registro de Imóveis; 

• Edificação à Rua José Teodoro da Cunha, nº 56; 

• Edificação à Praça Dr. Álvaro Lobo Leite Pereira, nº 36 nº; 

• Edificação à Praça Dr. Álvaro Lobo Leite Pereira, nº 72; 

• Edificação à Rua Luiz Marcos, nº 19; 

• Edificação à Rua Luiz Marcos, nº 35; 

• Edificação à Rua Luiz Marcos, nº 57; 

• Edificação à Rua José Rocha, nº 7; 

• Árvore Bicentenária (Gameleira); 

• Imagem de Santo Antônio; 

• Jarra; 

• Castiçais – Conjunto de 9 castiçais; 

• Campainha; 

• Cristaleira; 

• Enxó; 

• Bandeira fixa de porta; 

• Bem integrado Chafariz – Conjunto dos três chafarizes em Lobo Leite; 

• Homenagem à Nossa Senhora da Soledade; 

• Igreja de Nossa Senhora Concebida do Esmeril; 

• Usina de Salto do Paraopeba da Barra do Funil; 

• Antigas instalações da Companhia Paulista Ferro ligas. 

A serra da Casa de Pedra é um componente importante da identidade paisagística e cultural de Congonhas, 
considerado um marco natural que compõe o cenário do conjunto escultórico do santuário de Bom Jesus de 
Matozinhos. A serra é formada pelo morro do Engenho (ponto culminante com elevação de 1.630 metros), 
morro do Pilar e Morro do Santo Antônio. Além da importância paisagística, a serra da Casa de Pedra abriga 
também áreas de captação de água para abastecimento da Sede do município justificando, portanto, a 
necessidade de preservação ambiental para garantia da qualidade de vida dos munícipes. A Lei Orgânica do 
município (Art. 154 § II) instituiu “para fins de preservação, a região que compreende todo o conjunto do rio 
Santo Antônio, suas nascentes, matas e reservas florestais em redor, bem como, todos os mananciais de água 
que abastecem Congonhas, destacando-se os do córrego do Engenho, Cedro, Bandeira e Santuário com as 
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matas que os cercam e o conjunto de serras onde se situam”. A Lei Municipal nº 2.697/2007 que também 
institui tombamento da serra da Casa de Pedra, em seu parágrafo quarto, prevê a criação de lei específica 
para delimitação do polígono de proteção. No ano de 2012 foi sancionada a Lei nº 3.224/2012, que delimita 
o perímetro do tombamento do conjunto de serras Casa de Pedra (destacado em rosa na Figura 61) e 
determina o nível de proteção que permite estudos e sondagens desde que atendidas as exigências previstas 
na lei, por até três anos após a data da publicação da lei. 

 

Figura 61: Perímetro de tombamento do Conjunto de Serras Casa de Pedra. Fonte: Lei 3.224/2012. Elaboração: 
Biocev, 2019. 

De acordo com o Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas (CANIE), o patrimônio espeleológico de 
Congonhas é composto por vinte e duas cavidades (cavernas), situadas em sua maioria na porção oeste do 
município. De acordo com o artigo Geoespeleologia de Cavernas em Quartzito e Formações Ferríferas no 
Quadrilátero Ferrífero, Região de Congonhas (MG) (TIMO e TIMO, 2016)7, onde foram analisadas vinte 
cavidades, as formações com maior destaque são a CV 8/9/16 com 214 metros de projeção horizontal e 
“presença importante de drenagem subterrânea e espeleotemas pouco comuns na região” e a “caverna CV 
06 com 46,5 m de projeção horizontal, que representa o segundo maior valor de todo o conjunto.” O Quadro 
38 contém dados referentes às cavernas no município de Congonhas: 

                                                           

7 TIMO & TIMO, 2016. Geoespeleologia de Cavernas Em Quartzito E Formações Ferríferas no Quadrilátero Ferrífero, 
Região de Congonhas MG. Publicado na Revista Speleo-Tema da Sociedade Brasileira de Espeleologia v.27, n.1. 2016. 
Disponível em: http://www.sbe.com.br/espeleo-tema/espeleo-tema_v27_n1_011-032.pdf 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/235181/lei-2697-07
http://www.sbe.com.br/espeleo-tema/espeleo-tema_v27_n1_011-032.pdf
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Quadro 38: Cavernas no município de Congonhas, segundo estudo de Timo & Timo, 2016. 

ITEM DENOMINAÇÃO CECAV UTM_E UTM_N ALTITUDE (m) 

1 CV01 610765 7732292 946 

2 CV02 610754 7732320 965 

3 CV03 611581 7733856 1163 

4 CV04 611707 7733887 1190 

5 CV05 612573 7734587 1271 

6 CV06 612318 7734643 1267 

7 CV07 611847 7732684 943 

8 CV 08 / CV09 / CV16 611480 7733617 1096 

9 CV10 611543 7733580 1097 

10 CV11 611511 7733805 1159 

11 CV12 611430 7733532 1120 

12 CV13 / CV17 611512 7733611 1098 

13 CV14 611436 7733611 1126 

14 CV15 611437 7733589 1129 

15 CV18 611530 7733572 1093 

16 CV19 611554 7733555 1122 

17 CV20 611552 7733528 1092 

18 CV21 611667 7732807 988 

19 CV22 611892 7732989 1077 

20 CV23 611770 7733091 1086 

21 MOED_0020 615243 7740296 - 

22 SPE01 611492 7733571 1129 

Fonte: Timo & Timo, 2014.  Geoespeleologia de Cavernas Em Quartzito E Formações Ferríferas no Quadrilátero 
Ferrífero, Região de Congonhas MG.  

Apontado pela maioria dos entrevistados como o equipamento público de lazer mais importante de 
Congonhas, o parque Ecológico da Cachoeira (Figura 62) é um balneário banhado pela cachoeira de Santo 
Antônio (Figura 63) e conta com estrutura para prática de esportes (quadras poliesportivas, campo de 
futebol, piscinas), área de camping, alimentação e estacionamento. À montante da cachoeira do Santo 
Antônio existem estruturas de mineração, a mais próxima a cerca de dois quilômetros. Não foram 
identificados estudos técnicos que relacionam impactos da mineração na qualidade da água da cachoeira, 
principal atração do parque, porém é frequentemente associado por usuários o aumento anormal da 
turbidez e o carreamento de sedimentos na água, com as atividades de mineração na região. O parque 
funciona de terça-feira a domingo e são cobradas taxas para acesso. 
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  Figura 62: Parque Ecológico da Cachoeira Figura 63: Cachoeira do Santo Antônio 

O parque Ecológico da Cachoeira está inserido no contexto da Unidade de Conservação municipal criada em 
2015, denominada Parque Natural Municipal da Cachoeira de Santo Antônio, com perímetro delimitado 
conforme imagem à Figura 6464 que abrange mata preservada e cursos d’água, inclusive queda d’água da 
cachoeira de Santo Antônio, a leste das estruturas físicas do parque. 

 

Figura 64: Perímetro Parque Natural Municipal da Cachoeira Santo Antônio. Fonte: CNUC, 2019. Elaboração: 
Biocev, 2019. 

No que se refere a elementos de relevância cultural e natural nos bairros do distrito Sede de Congonhas que 
compõem a Área de Influência Direta (AID) do meio antrópico para o empreendimento Corretivo Alto 
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Bandeira – bairros Casa de Pedra, Primavera – há pouquíssimos exemplares diagnosticados. Dentre eles 
relacionam-se um oratório consagrado à Nossa Senhora da Conceição, na entrada do bairro Casa de Pedra e, 
no bairro Primavera, a igreja e a festa do Divino Espírito Santo, celebrada no mês de maio, ambos 
considerados significativos bens culturais. Já no bairro Matriz destaca-se a Igreja de Nossa Senhora da 
Conceição. 

1.5 -  PARECER CONCLUSIVO 

Com base nos estudos para o diagnóstico e na percepção realizada nos trabalhos de campo, o município de 
Congonhas vem se desenvolvendo e melhorando nos aspectos ligados à educação, saúde, infraestrutura e 
erradicação da pobreza, visto que o percentual da população de extrema pobreza vem diminuindo. 
Congonhas é bem abastecido de serviços de infraestrutura de comércio e serviços, tais como bancos e 
transportes. Porém, alguns setores precisam ser mais bem estruturados, principalmente no que concerne a 
questões ligadas ao saneamento e tratamento do esgoto. Buscando o desenvolvimento de outras atividades 
econômicas no município, alguns potenciais, como o turismo, precisam ser reforçados. Atualmente as 
atividades culturais recebe poucos investimentos do município. Políticas de incentivo à cultura local, cursos 
voltados à área de hotelaria para qualificar a mão de obra local e comércio diversificado precisam ser 
desenvolvidos através de sólidos programas. 

Em relação ao município de Belo Vale é importante destacar que a cidade possui um caráter bastante rural, 
considerando que quase metade da população ainda vive na zona rural. Apesar de ser um município menor, 
se comparado à Congonhas, em termos de número de habitantes, Belo Vale destaca-se pela boa 
administração pública e por possuir serviços de tratamento de esgoto em maior proporção. Entretanto, o 
município ainda é muito dependente dos serviços dos munícipios vizinhos principalmente para acessar 
serviços de educação, segurança e saúde. Outro fator em que Belo Vale se encontra em defasagem é em 
relação as escolas técnicas ou ensino superior, pois os moradores precisam se deslocar para os municípios 
vizinhos como Lafaiete e Congonhas. Existe uma dependência em relação a geração de empregos na região, 
posto que parte da arrecadação do município está diretamente relacionada ao desempenho da indústria 
minerária. Porém, grande parte dos empregos são oferecidos pela administração pública. Por sua vez, o 
desempenho da administração pública constitui a principal atividade econômica local através da geração de 
empregos vinculados à Prefeitura Municipal. Tendo em vista esses dados é importante estimular outros 
setores de atividade econômica, e para fortalecer outras vocações econômicas, como a agricultura, visto ser 
considerado o maior produtor de tangerina Ponkan no estado de Minas Gerais. Esta atividade tem 
transformado a vida dos trabalhadores do município e merece passar por investimentos. Investir em 
atividades turísticas na região, pois tem muito potencial que é pouco explorado.  

Quando analisadas as questões referentes ao uso e ocupação do solo, o município de Congonhas encontra-
se mais bem estruturado, apesar de sua legislação necessitar de urgente revisão. O município de Belo Vale 
não possui legislação própria que defina critérios que regulem o uso e a ocupação do solo, necessitando que 
as mesmas sejam elaboradas. 

Analisando-se os impactos socioeconômicos causados pelo empreendimento Licenciamento Corretivo da 
Obra Emergencial da Cava Corpo Norte nas comunidades quilombolas Boa Morte é importante retomar à 
estreita relação desenvolvida entre os povos e comunidades tradicionais e o meio ambiente. A manutenção 
e sobrevivência dessas comunidades ao longo dos séculos está diretamente associada ao extrativismo, à 
agricultura de subsistência, à resistência e articulação desenvolvidas pelos grupos. 

De acordo com o contexto histórico regional, o município de Congonhas e adjacentes, possui fortes 
características voltadas a atividades extrativistas envolvendo a mineração desde a fundação dos municípios. 


