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Tendo em vista a inexistência de alternativas locacionais para empreendimentos minerários, a população 
residente nos municípios contemplados por jazidas minerais, cotidianamente convivem com a existência 
desses empreendimentos e consequentemente, com os impactos negativos e positivos inerentes da 
atividade, cabendo aos empreendimentos, minimizar os impactos adversos e maximizar os impactos 
positivos. 

ANEXOS 

Anexo I: Questionário. 

Anexo II: Mapa da Área de Influência Direta (AID) nos municípios de Belo Vale e Congonhas. 
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Anexo I - Questionário 

Qualidade das Águas 

Existem rios e córregos próximos a sua casa? S/N 

Quais são eles? T 

Qual a distância deles a partir de sua casa? N 

Eles são limpos? S/N 

As pessoas podem nadar e pescar neles? S/N 

As margens são preservadas? S/N 

Ocorrem enchentes? S/N 

Onde? T 

Os locais de onde vêm a água do município estão livres de contaminação? S/N 

Em sua opinião, as atividades da mineração da CSN impactam na Qualidade das Águas? S/N 

De que forma? T 

Observações referentes à Qualidade das Águas T 

Qualidade do Ar 

A qualidade do ar da sua localidade é boa? S/N 

Por quê? T 

Queimadas e poeira são constantes na sua localidade? S/N 

Qual a frequência dessas ocorrências? CHECK BOX (diário/semanal/mensal) 

Problemas de pele ou respiratórios são comuns na sua localidade? S/N 

O que fazem nestes casos? T 

Onde? T 

Em sua opinião, as atividades da mineração da CSN impactam na qualidade do ar? S/N 

De que forma? T 

Observações referentes à Qualidade do Ar T 

Resíduos Sólidos  
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A sua localidade dispõe de coleta de lixo? S/N 

Qual a frequência? CHECK BOX (diário/semanal/mensal) 

Ela é seletiva? S/N 

A sua localidade possui contaminação por resíduos industriais? S/N 

Em sua opinião, as atividades da mineração da CSN impactam na geração de resíduos industriais na sua 
localidade? S/N 

De que forma? T 

Observações referentes à gestão de resíduos sólidos T 

O Território 

Quais as principais atividades econômicas praticadas em sua localidade? 

a) Agricultura 
b) Pecuária 
c) Mineração 
d) Comércio 
e) Serviços 
f) Indústria 
g) Outros - Especificar 

De que forma elas impactam no território? T 

A conservação das matas em sua localidade é: 

a) Muito boa 
b) Satisfatória 
c) Razoável 
d) Insuficiente 

Você faz uso de algum recurso natural extraído em sua localidade? S/N 

Qual? T 

Em sua opinião, as atividades da mineração da CSN impactam no uso do território em sua localidade?  T 

De que forma? T 

Observações referentes ao Território T 

Cultura, Lazer, Patrimônio e Meio Ambiente 

Em sua localidade, qual o bem mais importante? T 

Por quê? T 
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Quais as festividades principais que existem em sua localidade? T 

Quando são realizadas e como são? T 

Quais as formas e os locais de lazer em sua região? T 

Você conhece algum trabalho de educação ambiental que esteja sendo desenvolvido em sua localidade? S/N 

Qual? T 

Quais os problemas ambientais mais relevantes em sua localidade? T 

Em sua opinião, as atividades da mineração da CSN impactam na Cultura, Lazer, Patrimônio e Meio Ambiente 
na sua localidade? S/N 

De que forma? T 

Observações referentes a Cultura, Lazer e Patrimônio T 

Atividade Mineradora da CSN 

Você tem conhecimento do licenciamento da Lavra Norte da CSN? S/N 

Quais os aspectos positivos que ele pode trazer para a localidade? S/N 

Quais os negativos? T 

Você acha que o respeito ao meio ambiente faz parte das políticas da CSN? S/N 

Se não, por quê? T 

Qual o maior impacto da atividade mineradora em sua localidade? T 

E em sua vida? T 

Você considera que a mineração é uma atividade econômica importante? S/N 

Você considera que a mineração pode ser realizada de outra maneira, diferente daquela praticada hoje? S/N 

De que forma? T 

Observações referentes à Atividade Mineradora da CSN T 

Estrutura Organizacional 

Você é representado por alguém em sua localidade? S/N 

Quem? T 

Você participa de alguma atividade organização, grupo ou entidade na cidade? S/N 
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A CSN realiza ações em sua localidade? S/N 

Quais? T 

Observações referentes à Estrutura Organizacional? T 

Mídia 

Qual a melhor forma da CSN entrar em contato com você em sua localidade? 

Telefone – (xx) 

Rádio – Quais estações? 

Jornal – Quais jornais? 

Internet – Qual e-mail? 

Outras formas 
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Anexo II: Mapa da Área de Influência Direta (AID) nos municípios de Belo Vale e Congonhas. 

 

Mapa 1: Área de Influência Direta no município de Belo Vale - Empreendimento Corretivo Alta Bandeira. 
Elaboração: Biocev, 2019. 
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Mapa 2: Área de Influência Direta no município de Congonhas - Empreendimento Corretivo Alta Bandeira. 
Elaboração: Biocev, 2019. 
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VOLUME V 

1 -  ANÁLISE INTEGRADA 

A análise do cenário ambiental das áreas de influência do Projeto Obra Emergencial da Cava  Corpo Norte, 
compreendida como a percepção entre os processos relacionados aos meios físico, biótico e sócio 
econômico, contemplando as interações existentes entre estes, é uma tarefa primordial para a identificação, 
avaliação e proposição de medidas mitigadoras que ainda possam ser adotadas e que sejam voltadas para 
minimizar os impactos ambientais advindos deste empreendimento, bem como para a proposição de ações 
compensatórias.  

A região onde está inserida o empreendimento compreende os municípios de Belo Vale e Congonhas, ambos 
historicamente reconhecidos por suas vocações minerárias, iniciadas em séculos passados, durante período 
de grandes explorações de minas de ouro e pedras preciosas. 

Com o desenvolvimento dos núcleos em torno da atividade mineral, as cidades se tornaram a principal forma 
de ocupação espacial do território. O desenvolvimento de aglomerados rurais e urbanos ocorreu, então, 
paralelamente ao aquecimento econômico provocado pela implementação de siderúrgicas e mineradoras na 
região, principalmente a CSN, que está no território desde a década de 1940, tendo sido privatizada na 
década de 1990. Assim, esse contexto consolidou os munícipios em questão como de vocação para a 
exploração mineral.  

Assim, alguns aglomerados rurais e bairros urbanos da cidade de Congonhas se desenvolveram e cresceram 
paralelamente ao aquecimento econômico provocado pela implementação da rápida escala de produção da 
CSN na região, bem como de outras mineradoras existentes no município, a exemplo das empresas Ferrous, 
GERDAU, Vale, VSB e Ferro, dentre outras mineradoras instaladas ao entorno da Casa de Pedra (Polaris, 
Nogueira Duarte, Argentina e Green Metals), acarretando assim mudanças não só na cidade de Congonhas, 
como também em municípios vizinhos.  

Muitos moradores desses locais se tornaram funcionários da mineração e de suas empreiteiras que atraíram 
também famílias vindas de outros estados, em busca de oportunidades de trabalho, fixando moradia nos 
bairros periféricos e em aglomerados rurais próximos à mineração. 

A indústria é caracterizada como uma atividade de bastante expressão econômica nestes municípios. Em 
Congonhas, é responsável por quase dois terços do Valor Adicionado Bruto – VAB, que é a contribuição do 
produto interno bruto pelas diversas atividades econômicas, obtida pela diferença entre o valor bruto da 
produção e o consumo intermediário absorvido por essas atividades. No período entre 2010 e 2015 
registraram participação de até 67%. Já em Belo Vale, no mesmo período, a atividade teve participação no 
VAB de até 31% (IBGE, 2018). 

O desempenho do setor industrial é de vital importância para a manutenção de empregos indiretos no setor 
de serviços e no comércio, que juntos correspondem por 32,98% dos empregos formais do município de 
Congonhas e 45,77% em Belo Vale.  

A atividade da indústria e a atividade de extração mineral nos municípios de Belo Vale e Congonhas são as 
que mais contribuem com o valor adicionado do PIB. 

Em Congonhas, 56,59% dos empregos formais estão na atividade de extração mineral e na administração 
pública, sendo estes os que mais empregam. A administração pública e extração mineral são os segmentos 
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com as melhores médias salariais, respectivamente R$3.159,10 e R$3.178,88. Em Belo Vale, somente 8% dos 
empregos formais estão na atividade minerária, sendo o setor de administração pública o que mais emprega 
(30,65%). A maior média salarial no município se refere ao segmento da extração mineral.  

A forte e intensa exploração de atividades de indústrias ligadas à extração mineral e siderúrgica, que ocorre 
há muitos anos, colaboram de forma considerável para que os montantes da Compensação Financeira pela 
Exploração de Recursos Minerais (CFEM), Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e do 
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) atinjam números significativos, sendo que, no ano 
de 2017, representaram juntos, 65,52% da receita orçamentária de Belo Vale e 57,74% de Congonhas. 
Somente o ICMS respondeu por 33,66% e 37,15% das receitas, em Belo Vale e Congonhas, respectivamente. 

Nota-se um crescimento positivo da população urbana de Congonhas e Belo Vale entre os anos de 1991 e 
2016 e, uma queda em relação a população rural, conforme tendência geral do estado de Minas Gerais e do 
País. Ainda, de acordo com a interpretação das pirâmides etárias do município de Belo Vale e Congonhas, a 
população está envelhecendo.  

O grau de urbanização da população dos municípios de Belo Vale e Congonhas aumentou ao longo dos anos. 
Em Belo Vale, de 35,10% em 1991, passou para 54,71% em 2016. Em Congonhas o grau de urbanização 
passou de 83,38% em 1991 para 97,93% em 2016. Em Congonhas, desde 2010 até os dias atuais, mais de 
97% da população reside em meio urbano, demostrando a tendência do município desde os anos 90 para as 
atividades industriais, de comércio e de serviço. 

A caracterização climatológica da área de estudo é apresentada a partir das observações de elementos 
meteorológicos aferidos em estações de monitoramento localizadas em pontos considerados 
representativos para a região do Projeto da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte. 

A classificação climática de Köppen-Geiger é o sistema de classificação global dos tipos climáticos mais 
utilizados em estudos desta natureza. De acordo com mapa da classificação climática de Köppen-Geiger para 
o Brasil (Alvares et al., 2013) e do zoneamento climático do estado de Minas Gerais (Sá Júnior, 2009), a 
extensão da AII permite que nela se reflita a presença apenas de um tipo climático: o Cwb. O grupo climático 
“C” corresponde aos locais onde a temperatura média do mês mais frio do ano deverá oscilar entre -3°C e 
18°C. O subgrupo “w”, por sua vez, tem como princípio apresentar inverno seco, com precipitação média 
inferior a 60 mm em pelo menos um dos meses desta estação. Por fim, o subgrupo “b” apresenta verões 
brandos ou moderadamente quentes (o mês mais quente tem temperatura média inferior a 22°C e durante 
pelo menos 4 meses é superior a 10°C). 

Dentre os cinco climas zonais do território brasileiro, a AII da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte está 
inserida no clima Tropical Brasil Central, mesotérmico brando com temperatura média entre 10 e 15° C, 
semiúmido com 4 a 5 meses secos.  

Os componentes meteorológicos são diretamente envolvidos com a qualidade do ar de uma determinada 
região, potencializando ou amenizando efeitos advindos de atividades antrópicas. 

O diagnóstico ambiental avaliou os resultados obtidos em cada uma das amostras de PTS e MP10, coletadas 
entre janeiro e dezembro de 2018 nas imediações da AII da Obra Emergencial da Cava Norte. 

Os dados analisados permitem afirmar que a qualidade do ar na área de estudo é boa, ou seja, classificada 
como não degradada pelos indicadores legais, notando-se a ausência de ultrapassagens em todos os pontos 
amostrais. 
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Na análise temporal dos resultados, nota-se uma tendência de acréscimo de material particulado no ar entre 
os meses de julho a setembro, beneficiado pelos menores volumes de precipitação, apesar da ocorrência de 
ventos de maior velocidade. 

Analisando integradamente os diferentes fatores climáticos levantados no diagnóstico ambiental, chama-se 
atenção para uma maior propensão no agravamento da poluição atmosférica no período do inverno (julho a 
setembro), dado este confirmado pelos resultados das medições de PTS e MP10 nas diferentes estações de 
monitoramento da qualidade do ar que, de forma geral, apresentaram valores mais elevados durante estes 
meses. O diagnóstico detectou diferentes aspectos responsáveis por estes índices mais elevados neste 
período, como o aumento significativo de calmarias no inverno, as pressões atmosféricas mais elevadas e a 
baixa precipitação e umidade do ar. Este conjunto de fatores, destacando-se o aumento da poluição 
atmosférica associado à baixa umidade do ar, favorecem o aparecimento de doenças respiratórias. 

No que se refere à saúde humana, pode-se afirmar que a intensidade dos danos causados por uma partícula 
varia com suas propriedades químicas e físicas, principalmente em função do seu diâmetro médio. Os efeitos 
das partículas sobre a saúde concentram-se no aparelho respiratório e estão associados às suas 
concentrações, às dimensões, ao tempo de exposição e à capacidade do próprio sistema em remover essas 
partículas do ar inalado. O material particulado terroso dispõe de partículas de diâmetro grande (> 1000 nm), 
característica que dificulta o acesso às porções inferiores do trato respiratório e atenua os respectivos 
impactos à saúde humana. Os efeitos adversos da poeira terrosa frente à qualidade do ar estendem-se a 
aspectos paisagísticos, estando associadas à corrosão de materiais e deposição de pó em superfícies, além 
da visibilidade nas vias de tráfego próximas aos locais de intervenção.  

O conhecimento sobre a direção e circulação dos ventos na região de empreendimentos minerários (dentre 
outros) é outro fator importante do ponto de vista de uma análise integrada considerando-se o arraste eólico 
de materiais particulados e os efeitos que os mesmos podem causar sobre as comunidades do entorno.  

As medições computadas evidenciam o predomínio do quadrante 60° a 30°, com ventos NE ao longo de todo 
o ano, sendo que o fluxo dos ventos está direcionado à área operacional da CSN Mineração e, mais distante, 
ao bairro do Esmeril.  

Se por um lado, as calmarias são um fator de agravamento da poluição atmosférica, por outro, a direção e a 
menor velocidade dos ventos diminui o arraste eólico de materiais particulados da área da mina para as 
comunidades do entorno. Tanto para o inverno como para o verão, na região do empreendimento, 
predominam ventos fracos de 0,5 a 2,1 m/s, classificados como bafagem pela escala de Beaufort (Met Office, 
2019). A classe de bafagem, segundo a mencionada escala, corresponde ao tipo de vento no qual somente é 
possível observar a movimentação do vento na presença de fumaça. 

Em relação aos ruídos, o diagnóstico apresentou os resultados e as análise das medições dos níveis de ruído 
ambiente realizadas ao longo do ano de 2017 em receptores sensíveis presentes nas áreas de influência da 
Obra Emergencial da Cava Corpo Norte ou seu entorno imediato. 

Sabe-se que a operação da Mina Casa de Pedra, em seus diversos segmentos, possui uma abrangência 
espacial que transcende o alcance das áreas de influência da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte. Por 
este motivo, para elaboração do diagnóstico em tela, foram selecionados os pontos presentes no Programa 
de Monitoramento de Ruído da CSN Mineração que estivessem inseridos no interior das áreas de influência 
definidas do empreendimento. 
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Foram analisados os resultados obtidos em quatro estações de monitoramento que foram consideradas 
representativas para o empreendimento em análise.  Os procedimentos metodológicos seguiram as 
orientações da norma ABNT 10151:2000, que, no momento de medição, estava vigente.  

Dos quatro pontos analisados, somente no P-02 foi registrada ultrapassagem aos limites normativos, sendo 
evidenciado valores acima do recomendado pela ABNT NBR 10151:2019, para ambos os períodos, nas duas 
campanhas realizadas (primeiro e segundo semestre de 2017) neste local. Os registros de campo (ECOAR, 
2017a, 2017b) relatam que os principais ruídos audíveis no P-02 são gerados pela locomotiva de empresa 
vizinha. 

A Erro! Fonte de referência não encontrada. apresenta os resultados das medições diurnas nas quatro e
stações de amostragem analisadas. 

 

Figura 1: Ruído ambiente aferido no período diurno e noturno na área de estudo (2017). Fonte: ECOAR, 
2017a,2017b (Organizado pelo autor, 2019). 

Sabe-se que níveis elevados de ruído podem afugentar a fauna silvestre e mudar o padrão de comportamento 
dos animais, prejudicando, inclusive, o comportamento reprodutivo, de forrageamento e, ainda, sujeitando-
os a um risco maior de atropelamentos. Já em relação a população humana, ruídos, quando emitidos em alta 
intensidade e continuamente (período de exposição), representam incomodo à comunidade, podendo 
acarretar distúrbios no sono, alteração no comportamento, alterações na concentração e, em último caso, 
comprometer a  capacidade auditiva. 

Do ponto de vista hídrico, o empreendimento ora analisado está localizado na porção mineira da região 
hidrográfica do rio São Francisco. 

A Deliberação Normativa 06/2002 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais 
(CERH/MG) subdividiu a porção mineira da bacia hidrográfica do rio São Francisco em 10 Unidades de 
Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos (UPGRH). Neste cenário, a AII da Obra Emergencial da Cava 
Corpo Norte encontra-se inserida em sua totalidade na SF3 – Bacia Hidrográfica do rio Paraopeba.  

De acordo com a Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH nº. 01/2008, os corpos da bacia hidrográfica 
do rio Paraopeba recebem o enquadramento de Classe 02. 
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O uso das águas na bacia hidrográfica do Paraopeba é bastante diverso e relacionado às atividades 
econômicas dominantes na bacia, caracterizando-se pelo abastecimento doméstico e industrial, irrigação, 
mineração, dessedentação de animais e piscicultura.  

Com destacada participação na história da mineração do estado, o rio Paraopeba tem áreas de mineração 
distribuídas ao longo de toda a sua bacia, com ênfase para a produção de minério de ferro no Quadrilátero 
Ferrífero. No trecho médio da bacia, além das mencionadas minerações de ferro, observam-se expressivas 
minerações de areia na região de Esmeraldas e produção de hortaliças em Sarzedo, Igarapé, Mário Campos 
e rio Manso. 

O Quadro 1 a seguir apresenta a relação de usuários dos recursos hídricos superficiais registrados na AII, 
segundo IGAM (2015).  

Quadro 1: Usuários de recursos hídricos superficiais registrados na AII. 

PORTARIA REQUERENTE FINALIDADE USO CURSO D’ÁGUA DEMANDA 

3869/ 2011 

 
Minerações 

Brasileiras Reunidas 
S.A. 

Barramento 
Barramento em curso 
d’água sem captação 

 
Afluente do 

córrego da Lagoa 
Velha 

- 

304/ 2011 VALE S.A. Córrego do Cedro - 

832/ 2013 VALE S.A. 
Transposição 

de corpo 
d’água 

Canalização e/ou 
retificação de curso 

d’água 

Afluente do 
córrego da Lagoa 

Velha 
- 

298/ 2011 VALE S.A. 

Extração 
mineral 

Captação em 
barramento e em curso 

d’água com 
regularização de vazão 

(área máxima menor ou 
igual a 5ha) 

Córrego do Meio 
0,0167m³/

s 

3868/ 2011 
Minerações 

Brasileiras Reunidas 
S.A. 

Afluente do 
córrego da Lagoa 

Velha 
- 

300/ 2011 VALE S.A. 

Consumo 
industrial 

Captação em 
barramento sem 

regularização de vazão 
Córrego do Meio 

0,0001 
m³/s 

1888/ 2013 
Mineração de 

Manganês Nogueira 
Duarte LTDA 

Captação em corpo 
d’água (rios, lagos 

naturais, etc.) 

Córrego Grota do 
Xavier 

0,0022m³/
s 

2569/ 2010 

Prefeitura Municipal 
de Congonhas 

Desassoream
ento ou 
limpeza 

Dragagem, limpeza ou 
desassoreamento de 

curso d’água 

Rio Maranhão - 

3365/ 2010 Sem nome - 

825/ 2014 Afluente do 
córrego Santo 

Antônio 
- 

541/ 2012 

3112/ 2010 Nacional Minérios S/A 
Transposição 

de corpo 
d’água 

Travessia rodoferroviária 
(pontes e bueiros) 

Córrego dos 
Cordeiros 

-- 

Fonte: IGAM, 2015  

Conforme já mencionado, a operação da Mina Casa de Pedra, em seus diversos segmentos, possui uma 
abrangência espacial que transcende o alcance das áreas de influência da Obra Emergencial da Cava Corpo 
Norte. Por este motivo, para a elaboração do diagnóstico em tela, foram selecionados os pontos presentes 
no programa de monitoramento das águas superficiais, dos efluentes líquidos industriais, oleosos e sanitários 
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do Complexo Casa de Pedra que fossem representativos para o empreendimento em análise. Assim, a rede 
amostral adotada para este diagnóstico contempla dois pontos de coleta inseridos nas microbacias 
interceptadas pela AID. 

Dos 23 parâmetros analisados, apenas um (ferro solúvel) registrou resultados em desconformidade com os 
limites estabelecidos pela Resolução CONAMA n° 357/2005 ou pela Deliberação COPAM/CERH nº 01/2008.  

A detecção de ferro solúvel em concentrações acima dos limites estabelecidos na legislação pode ter ocorrido 
em função da presença destes elementos no substrato geológico da bacia de drenagem do rio Paraopeba e 
de seus afluentes. Este cenário é amparado pelo notório saber da presença de ferro no substrato do 
Quadrilátero Ferrífero, vide a concentração de empreendimentos voltados a extração e beneficiamento de 
ferro na região. Nota-se, ainda, um aumento das concentrações de ferro nas amostras coletadas na estação 
chuvosa (janeiro a março) devido ao carreamento de solos e a ocorrência de processos erosivos nas margens. 
Assim, a fragmentação das rochas da bacia de drenagem contribui para elevação destes minerais, tanto na 
forma dissolvida quanto particulada, esta última associada principalmente aos sedimentos argilosos. 

A região onde se insere o empreendimento encontra-se localizada no sudoeste do Quadrilátero Ferrífero, 
uma das maiores províncias minerais do mundo, que abriga uma diversidade expressiva de recursos minerais.  

O Quadrilátero Ferrífero configura um conjunto de relevo dobrado e fortemente dissecado, rebaixado na 
parte central e elevado nas bordas, marcado pela ocorrência de serras. As cotas altimétricas predominantes 
estão entre 800 e 900 metros, sendo que ao sul ocorrem frequentemente linhas de cristas que ultrapassam 
1.400 metros de altitude.  

O diagnóstico geomorfológico do Projeto da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte apresenta os domínios 
morfoestruturais, regiões geomorfológicas e unidades de relevo observadas nas áreas de influência deste 
empreendimento. 

A AII está inserida em uma paisagem com claro contraste entre os compartimentos geomorfológicos, sendo 
que os terrenos na extremidade leste e oeste desta área de influência correspondem aos Planaltos 
Dissecados do Centro Sul e Leste de Minas. Nesta região, encontram-se desde os terrenos circunvizinhos ao 
rio Maranhão e, mais próximos a área urbana de Congonhas, assentados sobre as rochas de xistos e filitos 
do Grupo Nova Lima, denominados Planaltos dos campos e das vertentes, até os terrenos no extremo oeste 
da AII, sobre diques diabásicos, entre o sinclinal Moeda e o rio Paraopeba, classificados como Planalto de 
Oliveira. Já o restante da área de estudo abrange as estruturas da Serra do Espinhaço, em sua porção 
localizada no sudoeste do Quadrilátero Ferrífero. 

Na área de estudo, a região morfológica em questão abrange planaltos rebaixados e descaracterizados do 
baixo curso do córrego Santo Antônio, bem como os bairros Casa de Pedra, Primavera, comunidade do 
Esmeril e o início da estrada para Pires. 

O QF compõe as elevações serranas da Serra da Moeda. Nestes locais predominam declividades acima de 
45%, onde é comum a exposição de afloramentos rochosos, especialmente nos topos das feições. Além de 
solos jovens e rasos, estas escarpas são localmente recobertas por coberturas detrito-lateríticas (canga) que 
suavizam seus topos e favorecem a recarga de seus aquíferos de elevado potencial. A ADA do Projeto da 
Obra Emergencial da Cava Corpo Norte, particularmente, está inserida sobre os picos aguçados na serra da 
Moeda. 

As áreas de influência da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte encontram-se sobre terrenos montanhosos, 
de modo que os solos ali observados estão em contínuo processo de rejuvenescimento devido às forças da 
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gravidade e a proximidade do material de origem. Notam-se, portanto, solos com uma elevada percentagem 
de minerais pouco resistentes ao intemperismo e pequenos fragmentos de rocha, tais como CAMBISSOLOS 
e NEOSSOLOS LITÓLICOS. 

A distribuição destes solos na paisagem não é nítida, muitas vezes ocorrendo de forma associada, 
dificultando suas delimitações em campo. A toposequência mais corriqueira ilustra solos menos 
desenvolvidos (NEOSSOLOS) nas áreas mais íngremes, ou seja, sobre o terreno serrano da ADA, ao passo que 
os terrenos que avançam em sentido à cidade de Congonhas, com formas do relevo menos aguçadas, são 
recobertos por CAMBISSOLOS. Os CAMBISSOLOS possuem ainda associação com LATOSSOLOS de intensa cor 
vermelha e elevada concentração de óxidos de ferro, com maior incidência nos sopés das escarpas, sob 
cobertura de vegetação florestal. 

Em decorrência do forte dobramento a que foram submetidas as espessas camadas metassedimentares que 
constituem o Supergrupo Minas, observam-se aspectos distintos entre as faces opostas de suas vertentes. 
Enquanto no rebordo externo nota-se uma faixa com afloramentos de quartzito, ladeada por solos pouco 
espessos de cor clara, na face interna, tem-se solos igualmente rasos e em geral muito pedregosos, mas com 
material de origem o itabirito, que apresentam cor vermelho-escura muito intensa em razão da extrema 
concentração de ferro (Carvalho Filho et al., 2010). 

Em consonância à cobertura pedológica, evidenciam-se também extensos capeamentos de canga, uma 
formação superficial constituída por fragmentos de rocha soldados em matriz ferruginosa, que recobre 
grande parte dos topos arredondados com suave ondulação, mas que, às vezes, estende-se pela encosta 
interna, inclusive em declives acentuados (Carvalho Filho et al., 2010). 

“Os solos sobre canga mostram-se acentuadamente pedregosos, pobres em nutrientes trocáveis, com 
Capacidade de Troca extremamente baixa, como reflexo da sua natureza oxídica. Os valores de pH são 
ligeiramente ácidos, como consequência do grau de intemperismo avançado que praticamente deixou um 
solo exaurido de cargas elétricas, cuja CTC depende quase totalmente da matéria orgânica. Esta, por sua vez, 
é muito pobre e ácida” (Schaefer et.al, 2008). 

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 Projeto das Obras Emergenciais da Cava Corpo Norte está 
inserida no bioma da Mata Atlântica, em duas importantes reservas da biosfera: Reserva da Biosfera da Mata 
Atlântica e Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço.  

Para a definição das áreas prioritárias para conservação da biodiversidade na região do Projeto foi utilizado 
como referência o mapa síntese da publicação “Biodiversidade em Minas Gerais: um atlas para sua 
conservação (Drummond et al., 2005)” 

Segundo Drummond et al. (2005), o empreendimento está inserido em polígonos definidos como áreas 
prioritárias para a conservação da flora e da fauna. Em relação à flora, a área do empreendimento está 
inserida em uma área prioritária para conservação na categoria “Extrema” denominada Serra da Moeda. Em 
relação aos grupos de fauna, o empreendimento está inserido em áreas prioritárias para conservação da 
herpetofauna e da avifauna (Espinhaço Sul – classificada como de importância Especial para a conservação 
da herpetofauna e Extrema para a avifauna).  

O Zoneamento Ecológico-Econômico de Minas Gerais (ZEE-MG) foi criado com o objetivo de apoiar a gestão 
territorial fornecendo subsídios técnicos à definição de áreas prioritárias para a proteção e conservação da 
biodiversidade e para o desenvolvimento, segundo critérios de sustentabilidade econômica, social, ecológica 
e ambiental. 
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Em relação à flora, a integridade da vegetação nativa foi abordada como um dos fatores condicionantes da 
vulnerabilidade natural. O empreendimento está localizado em áreas que variam de integridade muito alta 
(porção norte) a alta (porção sul) para a flora. Nas áreas de integridade muito alta ainda estão as áreas mais 
preservadas ou coincidentes com as áreas mais prioritárias para a conservação. 

Em relação a mastofauna, o mapa ilustrativo do ZEE indica que a área do empreendimento está inserida em 
local classificado com baixa prioridade para conservação. Para a herpetofauna, a área do empreendimento 
está classificada como de prioridade muito alta para a conservação de anfíbios e répteis, sendo coincidente 
com a área prioritária para conservação denominada Serra da Moeda. Para a avifauna, a maior parte da área 
do empreendimento está classificada como de prioridade muito alta, enquanto uma pequena área está 
classificada como de prioridade baixa para conservação. Para os invertebrados e ictiofauna, toda a área de 
estudo é classificada como de prioridade baixa, quadro corroborado pela ausência de áreas prioritárias para 
a conservação referente a esses grupos.  

Dentro de um raio de 3 km deste empreendimento, as UCs levantadas foram a Reserva Particular do 
Patrimônio Natural (RPPN) Fazenda João Pereira/Poço Fundo e parte da Área de Proteção Especial (APE) 
Estadual de Ouro Preto/Mariana, já o Parque Natural (PN) da Cahoeira de Santo Antônio se encontra em um 
raio de 6,4 km do empreendimento. 

Em termos do enquadramento fitogeográfico, o “Manual Técnico de Classificação da Vegetação Brasileira”, 
classifica os remanescentes florestais desta região como sendo de Floresta Estacional Semidecidual - FESD 
(IBGE, 2012). Seguindo ainda esta classificação, os fragmentos estudados podem ser classificados quanto à 
unidade fisionômica como FESD Montana, por estarem localizados em cotas altimétricas que variam de 500 
a 1.500 m. A Área de Influência Direta (AID) do Projeto Obras Emergenciais da Cava Corpo Norte encontra-
se no limite ocidental da Mata Atlântica e dessa forma é tida como área de tensão ecológica entre os biomas 
Cerrado e Mata Atlântica (Werneck et al., 2010). No caso da AID observam-se tanto fitofisionomias 
claramente relacionadas com o bioma Mata Atlântica, como é o caso de FESD Montana, quanto 
fitofisionomias relacionadas ao bioma Cerrado. Ressalta- se que no contexto de tal tensão ecológica merecem 
destaque os Campos Rupestres que são formações herbáceo-arbustivas associadas a solos litólicos. Tal 
fitofisionomia está associada localmente ao bioma Cerrado e, na parte norte da Cadeia do Espinhaço (norte 
de Minas Gerais e Bahia), ao bioma Caatinga (Rapini et al., 2008). 

No que se refere à conservação de biomas e fitofisionomias é importante mencionar que Mata Atlântica, 
Cerrado e Campos Rupestres são considerados hotspots da biodiversidade e estão sob intensa ameaça pela 
degradação antrópica (Tabarelli et al., 2005; Klink & Machado, 2005; Viana & Lombardi, 2007). 

As Áreas de Influência Direta (AID) e Diretamente Afetada (ADA) do Projeto da Obra Emergencial da Cava 
Corpo Norte 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. 

O Quadro 2 a seguir apresenta as diferentes classes de uso e ocupação do solo existentes na AID do 
empreendimento.  
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Quadro 2: Área ocupada por cada classe de uso e ocupação do solo e fitofisionomias na Área de Influência Direta 
(AID) do Projeto da Obra Emergencial da Cava Norte. 

Classes de Uso e Ocupação (AID) Área (hectares) 

ADA (Área Diretamente Afetada) 13,791 

Agropecuária 2,11 

Campo Sujo 261,374 

Campo Rupestre 244,684 

Candeial 2,953 

Cerrado Denso 0,647 

Cerrado Típico 161,554 

Floresta Estacional Semidecidual 465,892 

Massas d’água 13,207 

Revegetação 117,316 

Uso Antrópico/Acessos/Mineração 757,812 

Total (em hectares) 2.041,340 

No Quadro 3 a seguir são apresentadas as classes de uso e ocupação do solo existentes na ADA do 
empreendimento quando tiveram início as atividades (2016) e, atualmente (2019).   

Quadro 3: Área ocupada por cada classe de uso e ocupação do solo e fitofisionomias na Área Diretamente Afetada 
(ADA) do Projeto da Obra Emergencial da Cava Norte. 

Classes de Uso e Ocupação 
2016 2019 

ADA fora de APP ADA dentro de APP ADA fora de APP ADA dentro de APP 

Floresta Estacional Semidecidual 
em estágio médio de 

regeneração 
1,689 0 0 0 

Campo Sujo Rupestre em 
estágio avançado de 

regeneração 
3,824 0 0 0 

Uso 
Antrópico/Acessos/Mineração 

8,278 0 13,791 0 

Total (em hectares) 13,791 0 13,791 0 

Em relação à flora, considerando-se os endemismos no estado de Minas Gerais, para os biomas (Mata 
Atlântica e Cerrado), foram registradas 184 espécies endêmicas do Brasil, o que corresponde a 28,9% das 
espécies da AID, das quais 69 estão presentes na ADA. 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, 
ressaltando 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. 

Das espécies listadas em toda a Área de Influência Direta do empreendimento, foram registradas 17 espécies 
ameaçadas de extinção. As espécies Anthurium, megapetiolatum, Mikania glauca, Vriesea minarum, 
Arthrocereus glaziovii, Sinningia rupícola, Cinnamomum erythropus, Ocotea odorífera, Euplassa incana, 
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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 a Área Diretamente Afetada foram observadas 8 espécies ameaçadas, são elas: Aspilia reticulata, 
Mikania glauca, Zeyheria tuberculosa, Arthrocereus glaziovii, Dalbergia nigra, Machaerium villosum, 
Melanoxylon braúna e Brunfelsia rupestres. Ressalta-se que tais espécies não estão restritas à ADA, sendo 
encontradas amplamente por toda a AID. 

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. 

A imunização de corte por força de legislação apoia-se tanto em critérios conservacionistas quanto em 
critérios estéticos. Nesse sentido é válido o esforço em se conservar tais espécies, sendo importante que, ao 
se propor planos de conservação das mesmas, seja considerado o contexto ambiental em que estão inseridas, 
de maneiras a se possibilitar toda a teia de relações tróficas às quais estão ligadas. 

Para a avifauna, foram registradas 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.  

Dentre as espécies registradas na área de estudo, 45 são endêmicas da Mata Atlântica (conforme Moreira-
Lima, 2013). 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). Três espécies apresentam 
distribuição restrita aos topos de montanha do Leste do Brasil e merecem destaque pelo fato da ADA 
localizar-se nas partes mais altas da região (Vasconcelos, 2008; 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. 

Considerando a herpetofauna, a maior parte das espécies é comum e possui ampla distribuição geográfica. 
Quinze espécies são endêmicas ou quase endêmicas da Mata Atlântica (grande maioria da sua distribuição 
compreendida dentro do bioma), uma espécie é endêmica/quase endêmica do Cerrado e quatro são 
endêmicas da Serra do Espinhaço, sendo duas (B. martinsi e B. aff. Feioi) restritas ao Quadrilátero Ferrífero. 

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 
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(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 do empreendimento devem-se destacar os anfíbios Bokermannohyla aff. 
feioi, Bokermannohyla gr. circumdata, Pithecopus ayeaye e Ischnocnema izecksohni que possuem registros 
nesta área. 

Em relação à mastofauna terrestre, foram observadas seis espécies endêmicas do bioma Mata Atlântica. 
Destas, duas Callicebus nigrifons e Didelphis aurita   foram registradas em ambientes com mais de 1300 
metros de altitude nas áreas diretamente afetadas pelo empreendimento. 

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. 

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 oficiais de fauna silvestre ameaçada de extinção, ressalta-se que as espécies amostradas 
participam de importantes processos ecológicos como polinização, dispersão de frutos e controle de insetos. 

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. 

Por fim, cabe destacar que o contexto de inserção do empreendimento é notadamente antrópico, 
influenciado fortemente pela histórica presença da ocupação humana no território, diretamente associada 
à vocação de exploração mineral herdada de um passado de explorações de minas de ouro e pedras preciosas 
características da região. Ainda assim, a região abriga domínios naturais representados por florestas 
secundarias e áreas campestres, com destaque para os campos rupestres que guardam certa funcionalidade 
ambiental, haja vista a existência de espécies sensíveis a perturbações antrópicas, ameaçadas de extinção e 
endêmicas nestes ambientes. 
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2 -  PROGNÓSTICO AMBIENTAL 

A definição de cenários sem e com o empreendimento, normalmente, é balizada pela caracterização do 
empreendimento aliada aos conhecimentos adquiridos durante a realização do diagnóstico ambiental, 
considerando seus aspectos históricos de ocupação do território, bem como os demais aspectos ligados ao 
meio socioeconômico e aqueles associados aos meios físico e biótico. 

O presente EIA fundamenta-se em um cenário no qual a intervenção em questão foi motivada pela 

necessidade de estabilização dos taludes, em caráter emergencial, de uma área denominada Morro Alto 

Bandeira, localizada na parte superior da Cava Corpo Norte do Complexo Casa de Pedra. Em agosto de 2016, 

conforme ofício CSMIN-101-2016-SUPRAM, a equipe de operação da CSN Mineração registrou fraturas no 

maciço que compõe os taludes da Cava Corpo Norte, cenário que motivou a execução de obras emergenciais 

de contenção que envolveram retaludamento, supressão vegetal e abertura de acessos internos.  

Por critério de segurança, buscando alcançar níveis de estabilidade definidos por normas nacionais e 
internacionais para lavras a céu aberto, a área de intervenção proposta para recuperação da Cava Corpo 
Norte extrapolou a área com licença de operação do Complexo Casa de Pedra, motivo pela qual torna-se 
necessário a regularização através do licenciamento ambiental corretivo. O presente EIA, portanto, figura 
como uma forma de consolidar os estudos necessários à compreensão das possíveis consequências 
ambientais decorrentes da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte, alinhado as premissas listadas no 
Formulário de Orientação Básica Integrado – FOBI n° 826875/2018. 

2.1 -  PROGNÓSTICO SEM O EMPREENDIMENTO 

A maior parte das Obras Emergenciais da Cava Corpo Norte foram executadas em caráter emergencial e 
tiveram início em 2016, logo após a descoberta de trincas, rupturas e abatimentos na porção superior da 
cava.  

Caso não contidas, as feições de ruptura poderiam se desenvolver a ponto de desencadear deslizamentos de 
massa, deflagrando riscos à vida humana, ao meio ambiente, bem como a circulação de veículos na rodovia 
MG-422, que dista pouco mais de 200 metros de um dos pontos críticos da área intervencionada. 

Os resultados do monitoramento das feições realizados tanto por fotointerpretação, como por verificação 
das dimensões das trincas com uso de réguas instaladas no local, mostram que a deformação do maciço era 
crescente, sendo necessária a ação imediata como medida de proteção à vida, ao direito de ir e vir e ao meio 
ambiente. 

Neste contexto, caso as obras emergenciais não fossem implementadas (sem o empreendimento), era de se 
esperar o avanço das trincas e rupturas com consequente deslizamentos gerando graves consequências ao 
meio biótico, ao meio físico e à socioeconomia com risco inerente  de perda de vidas humanas, da flora e da 
fauna. 

Em um segundo momento, por meio da Notificação DNPM nº 83/2016, foi solicitada a apresentação de 
evidências do licenciamento ambiental das obras emergenciais da Cava Corpo Norte como pré-requisito para 
emissão da concessão de lavra do local intervencionado e, consequentemente, emissão da autorização para 
beneficiamento do minério contido nos taludes reconformados ou no material já extraído pela da atividade 
de retaludamento.  
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Neste cenário, até que se obtenha a autorização do DNPM/ANM para o beneficiamento do material 
excedente do retaludamento da Cava do Corpo Norte, o volume extraído permanecerá empilhado, 
vulnerável a dispersão por ação do vento e chuva, além de ocupar uma área que poderia ser reutilizada nas 
atividades cotidianas do empreendimento (economia de escala). 

2.2 -  PROGNÓSTICO COM O EMPREENDIMENTO 

Avaliando-se o contexto das obras emergenciais, o prognóstico com o empreendimento apresenta um 
cenário onde pode ser reconfigurada a estabilidade dos taludes com o intuito de evitar deslizamentos de 
massa com consequente comprometimento dos ecossistemas existentes em seu entorno, sejam eles já 
antropizados ou não, e de evitar uma possível tragédia que poderia envolver, inclusive, vidas humanas, caso 
estas obras não fossem executadas.  

Considerando o contexto do beneficiamento do minério da área lavrada, o Projeto Obras Emergenciais da 
Cava Corpo Norte pode ser interpretado como um projeto de “ampliação” na área de lavra da Mina Casa de 
Pedra visto que as estruturas que serão utilizadas para o transporte e beneficiamento do minério, bem como 
armazenamento e destinação do rejeito são as mesmas utilizadas e já licenciadas para a atividade mineral 
que ocorre na Mina Casa de Pedra.  

Cita-se ainda que ao se concretizar o Licenciamento Corretivo da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte será 
possível comercializar o minério oriundo de áreas cujo a intervenção foi inevitável, portanto, tem-se que os 
impactos negativos relativos à extração já foram executados. Desta forma, tão logo ocorra a emissão da 
Licença Corretiva, os impactos positivos atrelados a extração, a exemplo da arrecadação de impostos, 
também serão viáveis.   

Neste cenário, ressalta-se que a ADA do empreendimento abrange 13,791ha na zona rural dos municípios de 
Belo Vale/MG e Congonhas/MG. Cabe registro de que quase a totalidade da área objeto deste EIA (99%) está 
localizado no município de Belo Vale/MG, sendo o restante da área (1%) inserido no município de 
Congonhas/MG. Espera-se assim, que a maior arrecadação seja direcionada, para o município de Belo Vale.  

A partir 2016, quando tiveram início as atividades, houve interferência direta em uma área de 13,791ha, 
sendo que 8,278ha (60,00%) correspondem a tipologias antropizadas tais como acessos, áreas de mineração, 
dentre outras, incluindo aqui áreas revegetadas. As áreas naturais interferidas correspondem a cerca de 
5,513ha (40,00%), divididos da seguinte forma: a) Floresta estacional em diferentes estágios de regeneração, 
1,689ha (30,64%) ; b) Campo Rupestre em estágio avançado de regeneração, 3,824ha (69,36%). 

Em relação ao meio biótico, analisando os impactos em um contexto da conservação da biodiversidade, a 
supressão de vegetação impacta de forma negativa e em maior escala, as espécies de interesse 
conservacionistas como aquelas ameaçadas, endêmicas, raras, etc. Além disso, a supressão causa 
diretamente perda de indivíduos da flora e da fauna. A supressão de áreas de vegetação nativa causou a 
perda de habitat para espécies de aves típicas de altitudes mais elevadas. Aquelas espécies restritas a este 
tipo de habitat provavelmente foram mais impactadas.   

O maior contingente humano, as movimentações de maquinários e veículos, os ruídos e a geração de 
material particulado ocasionam condições que afugentam a fauna que ainda transita pelas áreas do entorno. 
O afugentamento também pode resultar em atropelamento de exemplares da fauna em vias de acessos.  

A supressão de vegetação elimina habitats utilizados por espécies de dípteros vetores de doenças como locais 
de repouso, reprodução e forrageamento. Ainda que estes aspectos possam, em um primeiro momento, 
levar a extinção local de espécies mais sensíveis às alterações ambientais, os mesmos podem também 
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promover o deslocamento de espécies com maior capacidade adaptativa/biológica para áreas adjacentes, 
ou mesmo permitir a colonização das áreas alteradas. Dentre as espécies registradas no diagnóstico 
secundário de fauna utilizado para composição do EIA do Licenciamento Corretivo da Obra Emergencial da 
Cava Corpo Norte, podemos considerar como as mais sensíveis a estas alterações ambientais aquelas que 
são associadas a ambientes estritamente silvestres. Seria o caso de espécies como Culex ribeirensis, Sabethes 
cyaneus, Chagasia fajardi, Anopheles benarrochi, Anopheles lutzii, Anopheles parvus e Anopheles strodei. Por 
outro lado, espécies como o Aedes albopictus, Aedes scapularis e Aedes fluviatilis poderiam ser favorecidas 
por estas alterações, em função de seu alto potencial biótico bem como pela capacidade de colonização de 
ambientes alterados (Carvalho et al., 2014; Medeiros-Souza 2013; Sanches-Ribas et al., 2012; Ramos, 2009; 
Gomes et al., 2007; Taipe-Lagos & Natal, 2003; Forattini, 1989). 

Destaca-se que os impactos associados ao meio biótico são cumulativos com os demais impactos já 
ocorrentes sobre a biota, seja pela operação da Mina Casa de Pedra ou pelas demais mineradoras existentes 
na região.  

3 -  AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 

3.1 -  INTRODUÇÃO 

Considerando o histórico da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte, relatado no Volume I deste EIA, tem-se 
que a maior parte das obras atribuídas ao período de implantação deste empreendimento já foram 
realizadas. Neste cenário, os impactos relatados para esta fase foram mensurados a partir de relatos 
vivenciados. 

Cumpre também informar que o empreendimento em análise corresponde a uma regularização de obra 
emergencial ocorrida na lavra norte da Mina Casa de Pedra, complexo em operação a mais de cinco décadas, 
de modo que os impactos listados adiante possuem efeito cumulativo aos impactos já inerentes ao Complexo 
gerenciado pela CSN Mineração. 

Ainda sobre a interface com a Mina Casa de Pedra, é pertinente destacar que muitas das estruturas utilizadas 
para implantação e operação da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte foram licenciadas em outros 
processos administrativos conduzidos pela CSN Mineração com o órgão ambiental estadual. Cientes de que 
estas estruturas não sofreram/sofrerão alterações nas edificações ou na capacidade de produção decorrente 
da implantação ou operação deste empreendimento, entende-se que os impactos de seu funcionamento 
não se aplicam ao escopo do EIA em questão, já tendo sido analisado, mensurado e computado nos demais 
processos de licenciamento da Mina. Entretanto, embora o presente estudo não apresente a análise 
detalhada e mensuração de tais impactos, os mesmos foram citados com intuito de tornar claro o 
conhecimento de que existem e possuem correlação com a Obra Emergencial da Cava Corpo Norte. 

Cabe ainda o registro de que não foram identificados impactos para fase de planejamento do 
empreendimento, tendo em vista que os componentes que integram o meio físico guardam estreita relação 
com as intervenções diretas no terreno, as quais, via de regra, concentram-se na fase de implantação, 
operação e desativação do projeto. 

A metodologia para a avaliação de impactos ambientais baseia-se nos conceitos de aspecto e impacto 
ambiental definidos na NBR ISO 14001:2015, quais sejam: 

• Aspecto Ambiental: componente gerado pelas atividades, produtos ou serviços de uma 

organização que pode interagir com o meio ambiente.  
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• Impacto Ambiental: qualquer modificação do meio ambiente, adversa (negativa) ou benéfica 

(positiva), que resulte no todo ou em parte dos efeitos ambientais da organização. 

Foi realizada para as distintas etapas do Projeto Obra Emergencial da Cava Corpo Norte (implantação, 
operação e fechamento), considerando os critérios estabelecidos na Resolução CONAMA 01/86.  

É importante destacar, também, que além dos Programas apresentados nesta AIA e no PCA, a CSN possui 
diversos documentos internos que implementam protocolos de procedimentos que também atuam como 
mitigadores de impactos ambientais, como o "Manual de manutenção dos equipamentos de Mina" que 
estabelece condições necessárias para o bom funcionamento de seus equipamentos evitando vazamentos 
de óleos, emissões atmosféricas desnecessárias, dentre outros; o “Plano de Trânsito Interno” que estabelece 
limites máximo de velocidade nas vias de circulação interna, procedimentos de sinalização, etc.  

3.2 -  CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

Quadro 4: Critérios de classificação dos impactos ambientais do Projeto da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte. 

CRITÉRIO CLASSIFICAÇÃO 

NATUREZA 

Positiva: alteração ambiental de caráter benéfico. 

Negativa: alteração de caráter adverso. 

Duplo efeito: de natureza positiva e negativa, a depender do aspecto gerado. 

INCIDÊNCIA 
Direta: alteração que decorre de uma atividade do empreendimento. 

Indireta: alteração que decorre de um impacto direto. 

DURAÇÃO 

Temporária: o impacto é temporário em relação à duração da etapa do projeto considerada. 

Permanente: o impacto permanece durante a etapa do projeto considerada e persiste, 
mesmo quando cessada a atividade que a desencadeou. 

Cíclica: o impacto ocorre em intervalos de tempo regulares e/ou previsíveis. 

REVERSIBILIDADE 

Reversível: é aquela situação na qual o meio alterado pode retornar ao equilíbrio 
(semelhante ao que existia) após cessada a causa responsável pelo impacto. 

Irreversível: o meio se mantém alterado mesmo quando cessada a causa responsável pelo 
impacto. 

PRAZO PARA 
OCORRÊNCIA 

Imediato: o tempo de resposta entre a ação desencadeadora e a manifestação do impacto é 
rápido; a alteração que se manifesta imediatamente após a ocorrência da atividade ou do 

processo ou da tarefa que a desencadeou. 

Médio a Longo Prazo: o tempo de resposta é maior e a alteração ocorre em um certo 
intervalo de tempo para que possa se manifestar (ser verificada), o qual deve ser definido em 

função das características particulares do empreendimento. 

ABRANGÊNCIA 

Pontual: a alteração se manifesta exclusivamente na área em que se dará a intervenção 
(ADA) ou no seu entorno imediato. 

Local: a alteração tem potencial para ocorrer ou para se manifestar por irradiação numa área 
que extrapole o entorno imediato do local onde se deu a intervenção (AID). 

Regional: a alteração tem potencial para ocorrer ou para se manifestar por irradiação em 
escala de dimensão regional (AII ou maior que a AII). 

IMPORTÂNCIA 

Sem importância: a alteração não é percebida ou verificável. 

Baixa importância: a alteração é passível de ser percebida ou verificada sem, entretanto, 
caracterizar ganhos e/ou perdas na qualidade ambiental da área de abrangência considerada, 

se comparados ao cenário ambiental diagnosticado. 

Média Importância: a alteração é passível de ser percebida ou verificada, caracterizando 
ganhos e/ou perdas na qualidade ambiental da área de abrangência considerada, se 

comparados ao cenário ambiental diagnosticado. 
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CRITÉRIO CLASSIFICAÇÃO 

Alta importância: a alteração é passível de ser percebida ou verificada, caracterizando ganhos 
e/ou perdas expressivas na qualidade ambiental da área de abrangência considerada, se 

comparados ao cenário ambiental diagnosticado. 

MAGNITUDE 

Baixa: o impacto reflete em uma baixa alteração da área. 

Média: o impacto reflete em uma média alteração da área. 

Alta: o impacto reflete em uma alta alteração da área. 

3.3 -  IMPACTOS DO MEIO FÍSICO 

3.3.1 -  Alteração da Qualidade do Ar 

A possibilidade de ocorrerem alterações na qualidade do ar no período de implantação da Obra Emergencial 
da Cava Corpo Norte está majoritariamente associada às atividades de retaludamento da Cava do Corpo 
Norte para contenção das fraturas do maciço. Esta atividade inevitavelmente desencadeou a movimentação 
de materiais pulverulentos (excedente do retaludamento), bem como o aumento dos poluentes associados 
à queima de combustíveis fósseis pelos motores dos veículos, máquinas e equipamentos envolvidos nestas 
atividades e que foram utilizados a céu aberto. 

Intrínsecos ao retaludamento, tem-se a supressão de vegetação natural e de três cavidades naturais 
subterrâneas, que envolveram a movimentação de biomassa vegetal (galhos, raízes, folhas, etc.) e repique 
de madeira, além do desmonte de blocos de rochas. O material resultante desta atividade foi empilhado em 
locais licenciados para tal finalidade no interior da Mina Casa de Pedra, permanecendo vulneráveis a 
dispersão pela ação dos ventos. 

Logo, a implantação do empreendimento foi responsável pela movimentação de grande volume de material 
inconsolidado, com a premissa de intervir em 1.945 milhões m³ de solo e rocha ao longo de cinco anos. Na 
mesma linha de raciocínio, cita-se a circulação de veículos e maquinários de médio à grande porte, a exemplo 
de caminhões rodoviários e tratores de esteira. Entende-se, portanto, que o material particulado representa 
o poluente predominante no impacto de alteração da qualidade do ar do Licenciamento Corretivo da Obra 
Emergencial da Cava Corpo Norte. Soma-se a este cenário, o fato de que as vias de acesso internas não são 
pavimentadas, o que permite a ressuspensão e transporte do solo pelos pneus dos veículos.   

Sabe-se que o tráfego de veículos pesados, além de promover a ressuspensão de material particulado, está 
diretamente vinculado à emissão de NOx, SOx, CO e CO2. No entanto, para o escopo do presente estudo, 
estas emissões foram consideradas pouco representativas, dado ao volume enxuto da frota1, bem como o 
fato de que para implantação do empreendimento, a lavra da parcela já licenciada da Cava Corpo Norte foi 
interrompida, de modo que os veículos daquela parcela foram, quando aplicáveis, remanejados para o 
empreendimento em questão. 

Assim, a implantação da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte emitiu e deverá emitir poluentes 
atmosféricos essencialmente terrosos e inertes. Estudos desenvolvidos por Almeida (1999) corroboram com 

 

1 Foram considerados 10 caminhões rodoviários para operação e implantação do empreendimento, conforme apresentado no item 6.5 da 
Caracterização do Empreendimento.  
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esta análise, sendo que as investigações conduzidas pelo autor relataram que 95% das emissões atmosféricas 
de empreendimentos minerários de grande porte correspondem a PTS (Partículas Totais em Suspensão). 

Na mensuração do impacto, considera-se que, para a vegetação, quando depositado sobre as folhas, o 
material particulado pode dificultar a realização da fotossíntese, as trocas gasosas e provocar alterações na 
abertura e no fechamento estomático (SCHAUB et al., 2005; SILVA et al., 2005; JUNIOR, RAIMUNDO & 
AMORIN, 2014), além de poder prejudicar o processo reprodutivo (polinização) se depositadas sobre as flores 
(ADAM, 1993). 

No que se refere à saúde humana, pode-se afirmar que a intensidade dos danos causados por uma partícula 
varia com suas propriedades químicas e físicas, principalmente em função do seu diâmetro médio. Os efeitos 
das partículas sobre a saúde concentram-se no aparelho respiratório e estão associados às suas 
concentrações, as dimensões, ao tempo de exposição e à capacidade do próprio sistema em remover essas 
partículas do ar inalado. O material particulado terroso dispõe de partículas de diâmetro grande (> 1000 nm), 
característica que dificulta o acesso às porções inferiores do trato respiratório e atenua os respectivos 
impactos à saúde humana. Os efeitos adversos da poeira terrosa frente à qualidade do ar estendem-se a 
aspectos paisagísticos, estando associadas à corrosão de materiais e deposição de pó em superfícies, além 
da visibilidade nas vias de tráfego próximas aos locais de intervenção. Em específico sobre o impacto 
paisagístico, registra-se que o fluxo dos ventos possui sentido SW, o que não favorece a dispersão de 
poluentes gerados na ADA sobre principais núcleos residenciais da região, conforme detalhado na 
caracterização da qualidade do ar no diagnóstico do meio físico. 

Sabe-se que a alteração da qualidade do ar na região de estudo é  pela implantação e operação da Obra 
Emergencial da Cava Corpo Norte, é uma impacto real, uma vez que este impacto foi e será desencadeado 
de forma cumulativa pelas atividades do empreendimento em questão, bem como pelas atividades 
minerarias já em operação da Mina Casa de Pedra e de demais empreendimento vizinhos de mesma 
natureza. 

Frente as atividades desenvolvidas pela CSN Mineração, cabe mencionar que as medições de PTS, realizadas 
no entorno do Complexo Casa de Pedra, entre 2008 e 2018, não registraram ultrapassagens aos limites 
máximos anuais recomendados pela legislação vigente sobre o tema2.2 (Ver caracterização da qualidade do 
ar no diagnóstico do meio físico). Diante destes resultados e ciente de que a operação de lavra da parcela da 
Cava do Corpo Norte foi interrompida durante a maior parte das obras do empreendimento, cenário que 
diminui a frota de veículos em movimento no local, bem como o volume de material pulverento 
movimentado, é possível estimar que as condições atuais de qualidade do ar não tenham alterações 
significativas quando da implantação do empreendimento em análise.  

Para a fase de operação, o beneficiamento da massa extraída pela atividade de retaludamento Obra 
Emergencial da Cava do Corpo Norte ou pela lavra dos taludes reformulados também envolverá a emissão 
de materiais particulados, tendo em vista a movimentação deste material nos processos de alimentação da 
planta de beneficiamento da Mina Casa de Pedra, que não é escopo do presente EIA. A Planta de 
Beneficiamento atualmente em operação no Complexo Casa de Pedra irá beneficiar o material proveniente 
Licenciamento Corretivo da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte sem incremento na sua capacidade 
instalada, que é de 30Mtpa. 

 

2 Resolução CONAMA 491/2018. 
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Tanto na fase de implantação, como na fase de operação, haverá geração pilhas de material pulverento, a 
exemplo das pilhas de estéril e material excedente de supressão na fase de implantação, bem como as pilhas 
de minério e rejeito na fase de operação. Em ambos os casos, tem-se pilhas de materiais particulado sujeitos 
a ressuspensão e dispersão por ação dos ventos, intensificadas no período de estiagem da região. Cumpre 
informar, todavia, que as mencionadas pilhas estarão dispostas em locais já licenciados para esta finalidade 
na Mina Casa de Pedra (região do Batateiros ou Fraile), de modo que o impacto de dispersão de poluentes 
atmosféricos destas estruturas já foi ponderado nos processos de licenciamento que competem aquela 
região da Mina. Para a Obra Emergencial da Cava do Corpo Norte não estão previstas alterações nas 
estruturas ou capacidade de armazenamento do Fraile ou Batateiros. 

Com o exposto, o impacto de alteração da qualidade do ar é de natureza negativa para fase de implantação 
e operação Licenciamento Corretivo da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte, de incidência direta e de 
duração permanente enquanto perdurar as atividades do empreendimento. Trata-se de um impacto 
reversível, tendo em vista que, uma vez que seja cessada as atividades de retaludamento e aproveitamento 
mineral, as emissões de poluentes atmosféricos também serão interrompidas, sendo que as concentrações 
de PTS e partículas inaláveis tendem a ser rapidamente reversíveis ao cenário sem a implantação do 
empreendimento. 

O prazo de ocorrência é imediato e a abrangência é local, tendo em vista a ação de transporte do poluente 
atmosférico pelo vento. Este impacto também foi classificado como de baixa importância, de certo que a 
Unidade de Tratamento de Minério da Mina Casa de Pedra não sofrerá alterações no volume de produção 
diário decorrentes do empreendimento e que as obras de implantação foram realizadas concomitantes a 
paralização da lavra da porção licenciada da Cava Corpo Norte. 

Com relação as medidas de contenção, tem-se que a aspersão de água e polímeros umectantes na superfície 
das vias de acesso propiciará o controle das emissões de material particulado, mantendo-se eficaz enquanto 
perdurar a alta umidade da camada superficial da pista de rolamento. Uma rotina operacional de umectação 
das vias já é realizada e deverá ser mantida, levando-se em consideração a intensidade de utilização de cada 
via, as condições meteorológicas incidentes e a rotina da comunidade lindeira. Além da umectação do solo 
mantem-se rotina de aplicação de polímeros seladores de superfície que criam uma camada protetora 
impedindo o arraste eólico de partículas em áreas desnudas da mina. A umectação do solo e aplicação de 
polímeros nos locais indicados deverá ocorrer diariamente, conforme já realizado nas áreas de lavra da Mina 
Casa de Pedra, com exceções justificadas para o período chuvoso. 

As medidas de controle propostas serão tratadas no âmbito do Programa de Monitoramento da Qualidade 
do Ar e, uma vez que sejam corretamente executadas, permitem classificar o presente impacto como de 
baixa magnitude. 

3.3.2 -  Alteração dos níveis de ruído ambiente. 

A possibilidade de ocorrerem alterações no cenário acústico no período de implantação Licenciamento 
Corretivo da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte está associada, principalmente, a movimentação de 
veículos pesados e/ou maquinários que estiveram envolvidos na supressão da vegetação e retaludamento 
do terreno, assim como na movimentação do material excedente desta atividade. Logo, a movimentação de 
veículos pesados e maquinário contribuiu para geração de ruídos na região, embora, considerando o fato de 
que a lavra da porção já licenciada da Cava do Corpo Norte tenha sido momentaneamente paralisada no 
momento de implantação do empreendimento, torna-se incerto a afirmação de que o ruído gerado pelas 
obras emergenciais tenha contribuído para o aumento dos níveis de ruído na região. 
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O Quadro 5, a seguir, apresenta a estimativa de emissão de ruído para cada um dos veículos/maquinários 
listados na caracterização do empreendimento como previstos para utilização na Obra Emergencial da Cava  
Corpo Norte.  

Quadro 5: Estimativa de emissão de ruído dos equipamentos e veículos utilizados na operação do empreendimento. 

Veículo ou Equipamento Modelo Emissão dB 

Trator de Esteira CAT D11 87 dB*1 – 15m da fonte 

Escavadeira PC 350 -- 

Caminhões Rodoviários SCANIA 6x4 91 dB *2 

Fonte: *1 Caterpillar, 2012. *2 ANFAVEA, 20193 

Neste contexto, o Quadro 6 apresenta o nível sonoro previsto em função da distância das fontes de emissão 
sonora, aplicando-se a curva de decaimento logarítmico4. 

Quadro 6: Estimativa de emissão de ruído dos equipamentos e veículos utilizados na operação do empreendimento. 

Distância da Fonte (m) Ruído (dB) 

15 87 

20 84 

30 81 

40 78 

50 76 

100 70 

150 67 

200 64 

300 60 

400 58 

500 56 

1000 50 

1500 47 

2000 44 

A partir dos dados apresentados no Quadro 6, estima-se que até uma distância (linear) de aproximadamente 
500 m, a operação de máquinas e equipamentos do empreendimento poderá ser audível, considerando 
como indicadores o nível de ruído indicado para áreas predominantemente residenciais pela ABNT NBR 
10151:2019.   

Destaca-se, entretanto,  que o nível de ruído em uma determinada região é atenuado por diversos fatores 
que afetam a propagação sonora, tais como o tipo e a geometria da fonte (pontual ou linear, por exemplo), 
condições meteorológicas (vento e variações da temperatura), tipo e contorno do terreno (absorção sonora 
da superfície e reflexões), obstruções (edificações, barreiras, vegetação, etc.) e distância do receptor à fonte. 
Desta forma, o raio de 500 m representa uma área de interferência conservadora, sendo a máxima distância 

 

3 http://www.anfavea.com.br/Emissoes/TabelaScaniaEmissoes.pdf 

4 Derivada da fórmula de intensidade sonora apresentada na ABNT NBR 10151:2019. 
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do alcance da onda sonora para aquele local, uma vez que para o cálculo não foram consideradas as variáveis 
de atenuação supracitadas. 

Outra questão de suma importância está relacionada ao fato de que os ruídos que serão ou foram emitidos 
pela Obra Emergencial da Cava Corpo Norte somam, de forma cumulativa, aos ruídos propagados por demais 
empreendimentos da região, bem como aqueles cuja fonte seja a própria comunidade.   

Em específico sobre a mensuração do presente impacto, sabe-se que níveis elevados de ruído podem 
afugentar a fauna e mudar o padrão de comportamento dos animais, prejudicando, inclusive, o 
comportamento reprodutivo, de forrageamento e, ainda, sujeitando-os a um risco maior de atropelamento. 
Já em relação a população humana, ruídos, quando emitidos em alta intensidade e continuamente (período 
de exposição), representam incomodo a comunidade, podendo acarretar distúrbios no sono, alteração no 
comportamento, alterações na concentração e, em último caso, na capacidade auditiva do organismo. 

Exclusivamente para a fase de operação, o beneficiamento da massa extraída nas frentes de intervenção 
Obra Emergencial da Cava do Corpo Norte também envolverá a geração de ruído, tendo em vista a presença 
de equipamentos considerados ruidosos, como britadores e compressores, bem como aqueles que embora 
permaneçam estáticos, como os silos e moengas, emitem ruídos originados do contato do minério na 
superfície metálica. Contudo, a planta de beneficiamento da Mina Casa de Pedra não é escopo do presente 
EIA. A Planta de Beneficiamento atualmente em operação no Complexo Casa de Pedra irá beneficiar o 
material proveniente do empreendimento em pauta sem incremento na sua capacidade instalada, que é de 
30Mtpa. Ainda que o impacto de alteração na pressão sonora proveniente da planta de beneficiamento não 
seja tratado neste estudo, entende-se a menção aos impactos seja pertinente para análise do projeto em 
questão. 

Com o exposto, o impacto de alteração dos níveis de ruído ambiente é de natureza negativa para fase de 
implantação e operação Licenciamento Corretivo da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte, de incidência 
direta e de duração permanente enquanto perdurar as atividades do empreendimento. Trata-se de um 
impacto reversível, tendo em vista que, uma vez que seja cessada as atividades de retaludamento e 
aproveitamento mineral, a propagação de ruído também será interrompida, sendo que o ruído ambiente da 
região tende a ser imediatamente reversível ao cenário sem a implantação do empreendimento. 

O prazo de ocorrência é imediato e a abrangência é pontual, de certo que as projeções de ruído apresentadas 
neste item indicam que o ruído emitido pelo empreendimento não deverá ultrapassar os limites externos da 
Mina Casa de Pedra. Este impacto foi classificado como sendo de baixa importância, de certo que a Unidade 
de Tratamento de Minério da Mina Casa de Pedra não sofrerá alterações no volume de produção diário 
decorrentes do empreendimento e que as obras de implantação foram realizadas concomitantes a 
paralização da lavra da porção licenciada da Cava do Corpo Norte. Cabe relembrar ainda que se trata de um 
impacto cumulativo e sinérgico às demais atividades e aspectos gerados em outros empreendimentos da 
região, bem como às fontes de propagação sonora da comunidade. 

As medidas de mitigação da elevação de níveis de ruído devem ser implantadas de forma preventiva e, se 
necessário, corretiva. Todos os veículos, máquinas e equipamentos devem passar por manutenções regulares 
para evitar a geração de ruídos elevados. Nas vias de acesso, deverão ser implantadas sinalização e restrição 
de velocidade de tráfego, de forma a minimizar a geração de ruídos nestes locais.  

Adicionalmente, deverá ser implantado o Programa de Monitoramento de Ruído, com atendimento à 
Resolução CONAMA nº 001/90, que estabelece critérios e padrões para emissão de ruídos por atividades 
industriais, e que considera como aceitáveis os níveis de ruído previstos pela norma ABNT NBR 10.151:2019. 



   
 

Página 28 de 154 
 

CSN Mineração – Unidade Congonhas 
Estudo de Impacto Ambiental – Projeto da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte 
BPI_CSN_ALTBAN_EIA_LC_VOL V 

Cita-se também o Programa de Comunicação Social que, por meio do canal de ouvidoria, deverá produzir 
indicadores da efetividade das medidas mitigadoras aqui recomendadas. Uma vez registrada reclamação 
relacionada aos ruídos produzidos pela implantação ou operação do empreendimento, deverá ser acionado 
a equipe de meio ambiente da CSN Mineração para que seja verificado a ocorrência e aplicado as medidas 
corretivas/mitigadoras necessárias pelas áreas geradoras. 

3.3.3 -  Desenvolvimento ou intensificação de processos erosivos, movimento de massa e processos de 
assoreamento 

Entende-se como processos morfodinâmicos o conjunto de transformações naturais e dinâmicas do relevo 
(forma) na superfície terrestre, como erosões, assoreamentos e movimentos de massa. A erosão, 
particularmente, é um agente modelador da superfície terrestre que se caracteriza pelos processos de 
desprendimento, arraste e deposição das partículas do solo, causados pelas águas e pelos ventos (SILVA e 
ALVAREZ, 2005; PINESE JUNIOR et al. 2008).  Neste sentido, é válido enfatizar que os processos erosivos 
correspondem aos eventos naturais do ciclo supérgeno da terra (erosão – transporte – sedimentação), muito 
embora a magnitude dos processos esteja frequentemente relacionada às ações antrópicas. 

Assim, as atividades inerentes à etapa de implantação do empreendimento, tais como supressão da 
vegetação, a circulação de veículos pesados e a execução de intervenções geométricas no terreno 
(retaludamento) representam/representaram os principais fatores desencadeadores ou potencializadores 
de processos erosivos e movimentos de massa do projeto em questão, de certo que são responsáveis pela 
geração de sedimentos pela desagregação do maciço, alteração do padrão de escoamento superficial, 
atrelada a compactação do solo e alteração da geometria do terreno, assim como pela exposição do solo aos 
agentes intempéricos, por meio da remoção da camada de proteção (camada orgânica do solo/vegetação). 

A persistência do processo erosivo em taludes desnudos naturais ou intervencionados pode levar à formação 
de ravinas e voçorocas, que são consideradas formas erosivas evoluídas, com potencial para impactar o 
empreendimento e áreas lindeiras. Os solos incipientes (rasos) presentes na área de estudo, entretanto, 
dificultam a ocorrência de feições evoluídas. Cabe destacar que o aumento na intensidade pluviométrica, 
cujos maiores valores são registrados entre os meses de novembro e fevereiro no Quadrilátero Ferrífero, 
favorece a instalação e/ou intensificação de processos erosivos e movimentações de massa neste período.  

Conforme já mencionado, o tráfego de veículos nas vias não pavimentadas, internas ao empreendimento, 
são também responsáveis pela geração de sedimentos. Neste contexto, Reid e Dunne (1984) monitoraram 
taxas de escoamento superficial e produção de sedimentos em dez segmentos de estradas florestais, 
submetidas a diferentes níveis de tráfego, durante um período de um ano, em uma bacia hidrográfica de 375 
km² no estado de Washington (EUA). Os autores (op.cit) observaram que um segmento de estrada com 
tráfego pesado (> 4 caminhões carregados de madeira por dia) produziu 130 vezes mais sedimentos que uma 
estrada abandonada (Farias, 2016). Tal cenário é esperado nas vias de acesso do empreendimento, uma vez 
que o trafego de veículos pesados nestes locais é responsável pela compactação do solo, diminuição dos 
níveis de infiltração e favorecimento do surgimento de feições erosivas. Como consequência, os sólidos 
erodidos podem ser carreados para áreas de menor energia, atingindo áreas úmidas, vegetação ciliar e cursos 
hídricos, oferecendo risco de assoreamento e eventuais alterações na qualidade das águas (relacionados à 
turbidez). Cumpre relembrar, todavia, que a lavra da porção já licenciada da Cava do Corpo Norte foi 
paralisada no momento de implantação do empreendimento, de modo que a Obra Emergencial da Cava do 
Corpo Norte não deverá gerar aumento ou alteração no tráfego de veículos pesados na Mina Casa de Pedra. 
Portanto, para este específico aspecto, o presente impacto representa a continuidade do impacto descrito 
nos demais processos de licenciamento da CSN Mineração.  



   
 

Página 29 de 154 
 

CSN Mineração – Unidade Congonhas 
Estudo de Impacto Ambiental – Projeto da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte 
BPI_CSN_ALTBAN_EIA_LC_VOL V 

Cabe ainda menção o fato de que os solos presentes nas áreas de intervenção do empreendimento possuem 
índices altos de erodibilidade, bem como pelo fato de que a ADA está localizada em um divisor de águas 
(cumeada), conforme exposto na caracterização pedológica e geomorfológica do diagnóstico do meio físico. 

Para fase de implantação, este impacto é considerado como de natureza negativa, pois afeta de modo 
adverso os componentes solo, substrato geológico e, eventualmente, os recursos hídricos. O impacto 
abrange o entorno da ADA (local), uma vez as intervenções em um divisor de água favorecem o escoamento 
pluvial para porções do terreno localizadas além dos limites de intervenção. O impacto será manifestado 
imediatamente após a ação geradora. Os efeitos são definidos como permanentes, uma vez que as alterações 
previstas poderão ocorrer enquanto perdurar as atividades do empreendimento. 

A manifestação deste impacto é resultado, majoritariamente, de ações diretas da implantação ou operação 
do empreendimento. O eventual assoreamento de cursos hídricos é tido como um efeito indireto deste 
impacto, de forma que, para fins de majoração da importância, considera-se a forma primária de incidência 
como a preponderante.  

Muito embora parte dos terrenos intervencionados não retornem a sua condição original, a interrupção da 
ação geradora do impacto, por meio da adoção de medidas de contenção e remediação, define-o como 
mitigável e reversível. Visto que o impacto em questão pode ser gerado por mais de uma fonte, este é tido 
como cumulativo. O eventual assoreamento dos cursos hídricos, em decorrência do carreamento de 
sedimentos, pode levar à alteração da qualidade da água superficial (verificar impacto específico). Desta 
forma, o impacto é também sinérgico. Por fim, tem-se que o impacto pode ser considerável como de baixa 
importância e magnitude média. 

No que concerne as medidas de controle e mitigação, embora fenômenos erosivos e movimentações de 
massa sejam de significativa complexidade, as medidas mitigadoras são de relativa simplicidade, uma vez 
que envolvem a identificação de focos erosivos e áreas suscetíveis a movimentos de massa por meio de 
inspeções in loco periódicas, onde devem ser registrados o tipo e a criticidade da feição, contexto 
geomorfológico, aspectos geotécnicos, a localização espacial, entre outros critérios recomendados pela 
literatura para avaliação de áreas de risco. Todas as informações deverão constar em boletins técnicos de 
vistoria no escopo do Programa de Controle e Monitoramento de Processos Erosivos e Carreamento de 
Sedimentos. 

Subsequentemente às inspeções, tem-se a proposição de medidas preventivas e de contenção, definidas 
conforme a tipologia e criticidade da feição, características geotécnicas do local e fatores condicionantes. A 
indicação das medidas deve ser feita individualmente para cada área afetada.  

Outra medida fundamental para prevenção de processos erosivos é a instalação de dispositivos de drenagem, 
que podem incluir sarjetas, canaletas, bueiros, galerias, descidas d’água e dissipadores, escolhidos conforme 
critérios técnicos do Plano Diretor de Drenagem do Complexo Casa de Pedra. A implantação de sistemas de 
drenagem constitui importante fator de proteção aos cursos hídricos próximos a ADA, prevenindo seu 
assoreamento.  

Após instaladas, as estruturas de drenagem devem permanecer livres de obstruções para que desempenhem 
plenamente sua função. A limpeza e manutenção destes dispositivos constitui, embora tangencialmente, 
objeto do Programa de Controle e Monitoramento de Processos Erosivos e Carreamento de Sedimentos. 

As principais medidas para atenuação da disponibilização de sedimentos e prevenção de assoreamento de 
cursos hídricos incluem, portanto, a contenção de fenômenos erosivos e áreas suscetíveis a movimentos de 
massa; proteção de taludes, sobretudo os de corte; proteção de aterros, bota-foras e de quaisquer volumes 
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de solo revolvidos aguardando reuso ou destinação final; e a implantação e manutenção periódica de 
sistemas de drenagem. Registra-se que os taludes artificiais também devem ser monitorados sistemática e 
periodicamente na operação, de forma a avaliar a integridade e eficácia das estruturas implantadas. 

Por fim, assinala-se que as áreas com feições erosivas de grande monta, ou aquelas abatidas por 
deslizamentos com significativo volume de material mobilizado, instaladas em áreas de preservação 
permanente ou áreas sensíveis, ou, ainda, que representem impactos severos sobre hábitos ou indivíduos da 
comunidade faunística, devem ser tratadas no âmbito do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas 
(PRAD). 

3.3.4 -  Alteração da qualidade ambiental do solo e das águas subterrâneas 

As atividades antrópicas podem representar um agente de degradação da qualidade ambiental dos solos, à 
medida que, sem observância das devidas precauções, promovem a inserção de substâncias contaminantes 
ou elevam a concentração de compostos naturais a um nível crítico para a conservação do ecossistema e a 
manutenção da qualidade estabelecida pela legislação vigente. 

Para o impacto em tela, na etapa de implantação e operação, cumpre informar que as estruturas de apoio 
como a oficina de veículos pesados, oficina de máquinas auxiliares, área de lubrificação pesada, oficina de 
lavagem de motores e centrais de armazenamento de resíduos sólidos da Mina Casa de Pedra encontram-se 
em operação e foram licenciadas em processo independente junto ao órgão ambiental. Da mesma forma, 
tem-se que os veículos e equipamentos utilizados na Obra Emergencial da Cava do Corpo Norte serão 
abastecidos de combustíveis em postos da rede Ipiranga já existentes e também licenciado em processo 
independente. Neste cenário, a ADA, ou seja, a área objeto de retaludamento na Cava do Corpo Norte, 
corresponde à área de maior vulnerabilidade a alteração da qualidade dos solos no escopo deste EIA. 

Na mesma linha de raciocínio, igualmente já licenciadas, as estruturas de tratamento de efluentes, incluindo 
a Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) Central da Mina Casa de Pedra e barragem  de Casa de Pedra, 
receptora dos efluentes tratados, , bem como dos efluentes orgânicos de estruturas de apoio aos 
trabalhadores, como refeitórios e áreas de vivência.  As oficinas, postos de combustíveis, ETE, central de 
triagem de resíduos sólidos, refeitórios e áreas de vivência não sofrerão/sofreram aumento de demanda no 
caso da implantação e operação do empreendimento em análise, conforme adiantado na caracterização do 
empreendimento. 

Posto isto, na ADA espera-se uma concentração de veículos e maquinários, passíveis de vazamento de óleos, 
graxas e solventes. Em específico para fase de implantação, tem-se o abastecimento, na frente de serviço, 
de motosserras utilizadas na supressão da vegetação. Assim, desvios na utilização dos veículos e 
equipamentos, tais como vazamentos e gotejamento de tubulações, podem permitir o contato de efluentes 
inorgânicos com porções não impermeabilizadas do terreno. 

As preocupações associadas aos locais onde se prevê manuseio de óleos, graxas e solventes está associada 
ao fato de que tais compostos possuem elevados teores de hidrocarbonetos e metais pesados, como o 
cádmio, chumbo e níquel (Silveira et al., 2006). Sabe-se que os metais pesados são elementos 
bioacumulativos e tóxicos a partir de um limite de segurança, causando danos à vida humana e animal.   

Cabe destaque ao fato de que as frentes de intervenção para retaludamento representam locais cuja 
camadas superficiais do terreno foram removidas, eliminando-se total ou parcialmente, portanto, as 
camadas de depuração do solo e facilitando o acesso de percolados às águas subterrâneas.  Soma-se os 
apontamentos da caracterização hidrogeológica apresentada no diagnóstico ambiental do meio físico, onde 
contatou-se que as formações ferríferas do Quadrilátero Ferrífero, associados a ambientes fraturados 
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promovidos pelo grande tectonismo que estiveram expostas, possuem alta vulnerabilidade a contaminação 
dos aquíferos. 

Frente ao exposto, considera-se o impacto como de natureza negativa, pois afeta de modo adverso os 
componentes solo e água subterrânea. A abrangência do impacto é considerada pontual, uma vez que todas 
as áreas vulneráveis se posicionam no interior da ADA. Espera-se que o impacto, caso desencadeado, seja 
perceptível imediatamente, se manifestando rapidamente após a ação geradora. A temporalidade do 
impacto é variável conforme a concentração, volume e tempo de exposição do composto poluidor sobre o 
solo e, eventualmente, água subterrânea. Neste sentido, tendo em vista que todas as ações geradoras foram 
classificadas como incidentes de desvios, entende-se que o impacto é temporário, de certo que não 
conformidades no cotidiano de implantação e operação do empreendimento tendem a ser facilmente 
mapeáveis pela série de ações de controle e monitoramento usualmente empregadas em sua gestão. Sabe-
se ainda, com base no histórico de empreendimentos semelhantes, que eventos de maior monta, como 
vazamentos de efluentes oleosos possuem baixa probabilidade de ocorrência. Portanto, tais características 
conferem ao impacto baixa magnitude. 

Com relação aos parâmetros de medição da importância deste impacto, tem-se como preponderante a forma 
direta de incidência, ou seja, resultado de ações diretas da implantação e operação do empreendimento. A 
eventual contaminação das águas subterrâneas se dá apenas indiretamente, uma vez que os contaminantes 
necessitam perpassar a camada de solo para atingir o nível freático.  

Cientes de que as possíveis ocorrências correspondem a incidentes, espera-se um volume e tempo de 
exposição da substância poluidora sobre o solo que torne o evento reversível a partir da aplicação das 
medidas de remediação propostas adiante. Desta forma, tem-se, ainda, que o impacto é passível de 
mitigação.  

O impacto é classificado como sinérgico, visto que a possível alteração de contaminação do solo poderá, 
quando não controlado/remediado, promover a alteração da qualidade das águas subterrâneas. 
Considerando o somatório dos parâmetros supracitados, a importância do impacto é tida como sem 
importância.  

No que concerne as medidas de mitigação, as possíveis ações geradoras relacionadas a vazamentos e demais 
incidentes em veículos e maquinários poderão ser mitigadas com ações preventivas de verificação periódica 
das condições operacionais destes patrimônios. Assim, recomenda-se que os veículos e maquinários sejam 
inspecionados rotineiramente, com particular atenção a validade da troca de óleo e sinais de vazamentos. 
Uma vez identificado um desvio, o veículo ou maquinário deverá ter seu uso suspenso e ser encaminhado à 
manutenção.  

O empreendimento deverá apresentar um kit de mitigação ambiental, contendo caixa sinalizada, pá ou 
enxada, sacos plásticos e serragem. Caso sejam identificados vazamentos de efluentes, a equipe de meio 
ambiente deverá ser imediatamente acionada, devendo, quando aplicável, cessar/isolar a fonte de 
contaminação, aplicar serragem sobre o solo contaminado e realizar a raspagem para posterior destinação 
do resíduo resultante, conforme diretrizes do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS). 

Toda a mão de obra envolvida na implantação do empreendimento deverá receber treinamentos periódicos 
sobre práticas de controle, prevenção e mitigação de contaminação do solo.  

Embora o texto em tela dê maior visibilidade aos hidrocarbonetos, tendo em vista a maior evidência destes 
contaminantes no escopo do empreendimento em questão, é importante frisar que todas as substâncias 
químicas armazenadas ou transportadas devem ser mapeadas e possuir ficha de informação de segurança, 
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com a finalidade de orientar a equipe de meio ambiente da CSN Mineração e a espacialização das estruturas 
de drenagem. 

3.3.5 -  Alteração da qualidade das águas superficiais 

A interferência sobre os recursos hídricos superficiais na etapa de implantação da Obra Emergencial da Cava 
Corpo Norte se dá indiretamente, como resultado de processos erosivos acelerados ou de movimentos de 
massa não contidos, induzidos ou potencializados pelas atividades construtivas. A supressão da vegetação e 
o revolvimento de solo para retaludamento dos terrenos são as principais ações responsáveis pela exposição 
do solo e consequente disponibilização de sedimentos. 

A obra de contenção do maciço e a abertura e/ou melhoria das vias de acesso, assim como a consequente 
circulação de veículos, sobretudo os pesados, também poderão favorecer a produção e carreamento de 
sedimentos para as drenagens contíguas. Capturados pelo escoamento superficial, os sedimentos tendem a 
se movimentar em direção a níveis de menor energia, que são representados, fundamentalmente, pelos 
cursos hídricos (níveis de base). Caso os sedimentos atinjam rios e córregos em taxas superiores àquelas de 
depuração do corpo hídrico, estes podem ser incorporados pela carga de fundo e depósitos marginais, 
promovendo a formação de bancos de areia e o consequente assoreamento dos cursos d’água. Uma das 
consequências do incremento do volume de sedimentos é a diminuição da transparência do espelho d’água 
(turbidez), acarretando na menor incidência luminosa, que pode se traduzir em impactos sobre a biota 
aquática.  

Embora o potencial erosivo da chuva seja maior no período de mais elevada precipitação, que na área de 
estudo se concentra entre novembro e fevereiro, a alteração da qualidade das águas superficiais deverá ser 
mais perceptível no período de estiagem, entre abril e setembro, quando o nível das águas decresce, 
evidenciando o acúmulo de sedimentos. Durante o período de estiagem, o potencial poluidor é aumentado, 
uma vez que há menos água disponível para diluir eventuais poluentes que atinjam os cursos hídricos. 

Cita-se ainda que a alteração da qualidade das águas superficiais possui sinergismo com o impacto de 
alteração da qualidade ambiental dos solos, tendo em vista que as alterações da qualidade do solo, quando 
não mitigadas, podem ser lixiviados e carreadas até as drenagens próximas. Neste contexto, as análises 
descritas para o impacto sobre a alteração da qualidade ambiental dos solos também se aplicam ao impacto 
em tela.  

Os hidrocarbonetos, quando em quantidade, reduzem a oxigenação e a penetração da luz natural nos cursos 
d’água (SANTO, 2010).  Tratam-se de compostos potencialmente poluidores em meio aquoso, onde se estima 
que apenas 1 litro de óleo lubrificante seja capaz de atingir 1.000.000 de litros d’água, comprometendo sua 
oxigenação (APROMAC, 2005). Já os metais pesados são elementos bioacumulativos e tóxicos a partir de um 
limite de segurança, podendo causar danos à vida humana e animal.  

Frente ao exposto, tem-se que a alteração da qualidade das águas é um impacto negativo, pois acarreta 
efeitos adversos sobre os recursos hídricos e biota aquática, considerando padrões físico-químicos. A 
abrangência restringe-se a microbacias interceptadas pelo empreendimento (local). Em caso de exposição a 
um agente poluidor, o impacto será imediato, logo após a exposição à ação geradora; muito embora os 
efeitos decorrentes do processo de assoreamento se deem a médio ou longo prazo. As alterações previstas 
serão cíclicas, uma vez que estão fortemente associadas à presença de chuva, em função da lixiviação de 
poluentes e carreamento de sólidos às drenagens, bem como intensificação do potencial poluidor no período 
de estiagem. 
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Este impacto decorre da intensificação ou não contenção de processos erosivos, ou, ainda, de eventuais 
episódios de contaminação, de forma que pode ser classificado como de ocorrência indireta. É considerado 
reversível e mitigável, caso sejam aplicadas medidas de controle e mitigação relacionadas aos impactos 
primários.  

O impacto é cumulativo, visto que pode derivar de ações diversas durante a implantação e operação do 
empreendimento em questão e de terceiros, quais sejam: retaludamento, abertura das vias de acesso, entre 
outros. Quanto ao sinergismo, as alterações na qualidade das águas podem impactar hábitats aquáticos, 
criando condições inadequadas para a biota ali instalada. Tendo em vista a ausência de nascentes e cursos 
d’água na ADA, o impacto é importante e de média magnitude.  

As medidas preventivas e de controle propostas para atenuação da disponibilização de sedimentos são, 
essencialmente, aquelas indicadas no âmbito do Programa de Controle e Monitoramento de Processos 
Erosivos e Carreamento de Sedimentos, que propõe o monitoramento e contenção da fonte primária de 
geração de sedimentos. Portanto, as ações propostas na descrição do impacto Instalação e/ou aceleração de 
processos morfodinâmicos também se aplicam ao impacto em tela. 

No que tange ao acúmulo de sedimentos em cursos hídricos, é importante ressalvar que processos de 
desassoreamento somente devem ser conduzidos como último recurso, mediante elaboração de projeto 
específico e de posse das devidas autorizações ambientais. 

3.4 -  IMPACTOS DO MEIO BIÓTICO 

3.4.1 -  Alteração ou Perda de Hábitat 

A perda de hábitat é uma significava causa de extinção e/ou da ameaça à extinção das espécies da biota. De 
forma estrita, hábitat é onde um organismo vive, podendo ser um tronco de árvore (para plantas epífitas), 
um lago, parte de uma floresta e até mesmo um jardim (para os insetos que ali vivem).  

A "perda de habitat" pode potencializar outros impactos a saber: com a diminuição ou perda de habitat, 
indivíduos de fauna são afugentados e indivíduos da flora são geralmente perdidos (veja este impacto a 
seguir), embora as espécies possam estar presentes na paisagem como um todo. A perda de habitat é 
caracterizada não só pela remoção ou supressão direta do mesmo, mas indiretamente, pela perda de 
condições bióticas e/ou abióticas que não mais permitam a utilização do ambiente pelos organismos ali 
estabelecidos. Dessa forma, o impacto em análise potencializa também, a "alteração das comunidades da 
biota" (veja este impacto a seguir).  

O impacto em análise também apresenta sinergia com os impacto da “perda de indivíduos” da seguinte 
forma: ocorrendo simultaneamente à perda de indivíduos, a “alteração ou perda de hábitats” potencializa a 
“alteração das comunidades da biota”, visto que espécies oportunistas e invasoras poderão se beneficiar 
com a alteração do habitat e, se somada a este fator, a eliminação de indivíduos com os quais competiriam, 
pode potencializar uma transformação na estrutura daquela comunidade, resultando em uma diminuição de 
sua complexidade.   

A supressão da vegetação é o principal aspecto que ocasiona perda de habitat. Esta perda ocorre pela 
supressão direta de indivíduos da vegetação para a fauna terrestre, que a utiliza como abrigo e fonte de 
recursos. As atividades de terraplenagem acarretam, também, a retirada e a compactação do solo 
ocasionando a perda de hábitat para a fauna edáfica e de hábitos fossoriais. 
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As demais atividades contribuirão mais na alteração do hábitat local e do entorno imediato à medida em que 
o cenário a ser instalado (onde se prevê que ocorram emissões atmosféricas, geração de ruído e vibração, 
intensificação do tráfego nas vias de acesso; etc.) ocasiona a perda da qualidade ambiental, tornando o local 
inadequado para a manutenção da maior parte da fauna.  

A caracterização do empreendimento apresentou a interferência direta em uma área de 13,791 ha, sendo 
que 8,278 ha correspondem a tipologias antropizadas tais como acessos, áreas de mineração, dentre outras, 
incluindo aqui áreas revegetadas. As áreas naturais interferidas correspondem a cerca de 5,513 ha, divididos 
da seguinte forma: a) Floresta estacional em diferentes estágios de regeneração, 1,689ha; b) Campo Rupestre 
em estágio avançado de regeneração, 3,824 ha. 

Para analisar o impacto “perda de habitat” sobre a fauna é necessário compreender em que contexto está 
inserida a vegetação suprimida, tendo em vista que as fisionomias existentes no entorno (AID) devem 
proporcionar abrigo e recursos necessários à fauna afugentada.  

A área de influência direta (que inclui a ADA) possui aproximadamente 465,892 hectares de florestas 
estacionais semideciduais, dos quais cerca de 1,689haha foram suprimidos, ou seja, a área suprimida de 
florestas nativas corresponde a cerca de 0,36% do total da AID. Em relação às fisionomias de campo rupestre, 
a AID conta com 244,684 ha dos quais cerca de 1,56% foram suprimidos.  

Considerando o exposto e a existência de uma matriz vegetacional circundante, pode-se inferir que, 
provavelmente, esta será capaz de abrigar grande parte da fauna afugentada, sendo que o impacto 
“alteração ou perda de habitat” provavelmente afetou de forma negativa e em maior escala, aquelas 
espécies com baixa capacidade de locomoção e fuga como no caso da herpetofauna, espécies de hábitos 
arborícolas; além de espécies que dependem de grandes áreas de vida para sua sobrevivência como alguns 
mamíferos de médio e grande porte e, especialmente, aquelas espécies com hábitos mais restritos 
dependentes de campos rupestres.  

A obra de regularização do maciço e a abertura e/ou melhoria das vias de acesso, assim como a consequente 
circulação de veículos, sobretudo os pesados, também poderão favorecer a produção e carreamento de 
sedimentos para as drenagens contíguas. As atividades que envolvem a supressão de vegetação, e 
posteriormente, movimentação do solo e trânsito de máquinas, possibilitam o carreamento de sólidos para 
dentro dos corpos hídricos, seja por via aérea (arraste eólico) ou por lixiviação, principalmente considerando 
o caráter emergencial das obras, para as quais não foram efetuadas medidas de mitigação para controle de 
carreamento de sedimentos durante a supressão. Neste sentido, os sólidos carreados podem promover uma 
homogeneização dos habitats, substituindo habitats complexos por habitats formados por silte e finos. 
Inicialmente, os sólidos carreados podem obstruir substratos importantes para a fixação do perifíton, como 
material orgânico alóctone, e material mineral de diferentes granulações e tamanhos. A partir daí toda a 
estrutura da cadeia trófica pra cima (controle bottom-up) vai sendo alterada.  

A supressão de áreas de vegetação nativa causou a perda de habitat para espécies de aves típicas de altitudes 
mais elevadas da região. Exemplos de aves típicas destes hábitats são: 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-



   
 

Página 35 de 154 
 

CSN Mineração – Unidade Congonhas 
Estudo de Impacto Ambiental – Projeto da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte 
BPI_CSN_ALTBAN_EIA_LC_VOL V 

lagarta), Embernagra longicauda (rabo-mole-da-serra) e Chlorophonia cyanea (gaturamo-bandeira). Estas 
espécies serranas já apresentam distribuição bastante restrita no Quadrilátero Ferrífero por se encontrarem 
associadas aos pontos mais altos das serras ferruginosas, bastante impactadas pela atividade mineradora 
(Vasconcelos & Rodrigues, 2010; Vasconcelos & Hoffmann, 2015; Pena et al., 2017). 

Para herpetofauna, o impacto Perda ou Alteração do Hábitat ocorreu principalmente a partir das atividades 
de supressão de vegetação nativa e de cavidades naturais subterrâneas (03 CNS). Este impacto geralmente 
afeta a herpetofauna tanto no que diz respeito aos hábitats terrestres, como aos aquáticos, considerando 
que algumas espécies de anfíbios (especialmente as que possuem girinos aquáticos) dependem diretamente 
de corpos d’água. Destaque especial pode ser voltado para os habitats onde ocorrem a perereca 
potencialmente nova Bokermannohyla aff. feioi, a perereca com problemas taxonômicos que, dependendo 
do resultado da identificação,  pode corresponder  a uma espécie ameaçada de extinção (Bokermannohyla 
gr. circumdata) e a rãzinha classificada como Dados Insuficientes Ischnocnema izecksohni. 

Para a mastofauna, o impacto em análise provavelmente afetou principalmente as espécies mais sensíveis a 
mudanças ambientais como, Herpailurus yagouaroundi (gato-mourisco), Leopardus guttulus (gato-do-mato), 
Leopardus wiedii (gato-maracajá), Puma concolor (onça-parda), Chrysocyon brachyurus (lobo-guará) e 
Alouatta guariba (bugio) os quais utilizam extensas áreas de vida e sofrem com as constantes reduções e 
alterações de hábitats, resultantes do crescimento urbano, exploração minerária, agropecuária, etc., ao 
longo de vários anos (Gardner 2007; Reis et al. 2011). Dentre estes animais citados, ressalta-se C. brachyurus, 
animal com extensa área de vida, registrado em regiões próximas ao empreendimento.   

A perda de habitat para quiropterofauna pode representar um risco principalmente para os animais 
forrageadores de espaço aberto, como:  Eumops perotis, Promops centralis e Molossus molossus. A relação 
destes animais com o ambiente campestre ainda é uma incógnita, porém a adaptações ecomorfológicas 
destes animais indicam maior adaptabilidade para forragear em ambientes abertos, como por exemplo áreas 
de campo rupestre e campos limpos (Schnitzler & Kalko 2001).    

É importante ressaltar em relação aos Campos Rupestres que os mesmos podem ser divididos em Campo 
Rupestre Ferruginoso, Campos Rupestre Quartzítico e Campo Rupestre sobre afloramentos de Itabirito. No 
entanto, tudo indica que na ADA o Campo Rupestre Ferruginoso foi o mais afetado em razão do elevado 
número de espécies de plantas endêmicas e ameaçadas e, consequentemente, daquelas espécies da fauna 
dependentes deste tipo de ambiente.   

Em relação à entomofauna de importância médica, as principais atividades que resultam em Impactos 
relevantes para as comunidades de dípteros vetores são aquelas que levam a alterações da estrutura do 
ambiente. Como exemplos mais significativos pode-se citar a supressão de vegetação, bem como atividades 
que levem à aspectos como a alteração do fluxo de cursos d’água e/ou geração de áreas alagadas. No 
primeiro caso, a supressão de vegetação elimina habitats utilizados por espécies de dípteros como locais de 
repouso, reprodução e forrageamento. Ainda que estes aspectos possam, em um primeiro momento, levar 
a extinção local de espécies mais sensíveis a alterações ambientais, os mesmos podem também promover o 
deslocamento de espécies com maior capacidade adaptativa/biológica para áreas adjacentes, ou mesmo 
permitir a colonização das áreas alteradas. Dentre as espécies registradas no diagnóstico secundário de fauna 
utilizado para composição do EIA do Licenciamento Corretivo da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte, 
podemos considerar como as mais sensíveis a estas alterações ambientais aquelas que são associadas a 
ambientes estritamente silvestres. Seria o caso de espécies como Culex ribeirensis, Sabethes cyaneus, 
Chagasia fajardi, Anopheles benarrochi, Anopheles lutzii, Anopheles parvus e Anopheles strodei. Por outro 
lado, espécies como o Aedes albopictus, Aedes scapularis e Aedes fluviatilis poderiam ser favorecidas por 
estas alterações, em função de seu alto potencial biótico bem como pela capacidade de colonização de 
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ambientes alterados (Carvalho et al., 2014; Medeiros-Souza 2013; Sanches-Ribas et al., 2012; Ramos, 2009; 
Gomes et al., 2007; Taipe-Lagos & Natal, 2003; Forattini, 1989). Além do alto potencial biótico, da capacidade 
de deslocamento e de colonização de ambientes alterados, estas espécies são de grande interesse 
epidemiológico por estarem associadas à transmissão de certos patógenos às populações humanas. O Aedes 
albopictus é uma espécie conhecidamente associada à transmissão de diversas arboviroses, como é o caso 
da febres zika e chikungunya, além de ser muito bem adaptada ao ambiente antrópico (Mayer et 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). Já o Aedes scapularis pode 
estar associado à transmissão viroses menos comuns, como é o caso do vírus Rocio (Ribeiro et al., 2012; 
Mitchell et al., 1986; Forattini et al., 1995), bem como das encefalites Melão, Ilhéus e Equina Venezuelana 
(Forattini, 2002). Além disso, esta espécie também é importante do ponto de vista veterinário, por ser a 
espécie responsável pela transmissão da Dirofilaria immitis para cães (Alencar et al., 2016; Dantas-Torres, 
2008). Apesar do potencial papel do Aedes scapularis como vetor destas enfermidades, é importante se 
ressaltar que nenhuma destas doenças já foi registrada na região de estudo. 

Outras espécies de grande interesse epidemiológico foram registradas neste EIA, como é o caso do Aedes 
aegypti e o Culex quinquefasciatus (Forattini, 2002; Consoli & Oliveira, 1994). Porém, tratam-se de espécies 
estritamente urbanas e sua presença na área afetada pelas atividades do presente empreendimento deve 
ser praticamente nula. Desta forma, quaisquer impactos advindos destas atividades devem impactar 
minimamente as populações destas espécies. 

O efeito de afugentamento de fauna causado pela supressão de vegetação e pela alteração dos hábitats pode 
representar uma diminuição na disponibilidade de fontes de repasto sanguíneo o que, por sua vez, contribui 
no estreitamento da relação entre os dípteros vetores e as populações humanas, que acabam se tornando 
uma alternativa para realização do repasto sanguíneo. 

Sabe-se que muitas espécies de dípteros vetores necessitam de locais de repouso, nos momentos em que 
não estão ativos, os quais podem constituir o interior de prédios e de outros tipos de abrigos construídos 
pelo homem. Além disso, diversas espécies noturnas apresentam forte fototropismo positivo, sendo 
fortemente atraídas pela luz (Forattini, 2002; Consoli & Oliveira, 1994). Desta forma, a geração de áreas 
iluminadas e de áreas de ocupação temporária são fatores que podem contribuir para a atração e abrigo de 
espécies de dípteros vetores para as áreas afetadas. 

Durante a etapa de implantação do empreendimento o impacto foi avaliado como sendo de natureza 
negativa, de incidência direta visto que a alteração decorre de atividades do empreendimento (supressão da 
vegetação, terraplanagem, etc.); de duração permanente visto que o hábitat não será recuperado durante a 
fase de implantação do empreendimento e de efeito imediato. O impacto foi avaliado como sendo 
irreversível e local. Considerando-se, especialmente, a supressão dos campos rupestres em conjunto com a 
existência de espécies dependentes exclusivamente de micro hábitats restritos existentes neste tipo de 
hábitat, bem como a existência de espécies sensíveis a alterações ambientais e ameaçadas de extinção que 
têm como motivo de suas ameaças, sobretudo, a perda e redução de seus hábitats, o impacto nesta fase do 
empreendimento foi considerado de alta magnitude e alta importância.  

Na etapa de operação do empreendimento o impacto ora avaliado será menos significativo pois, conforme 
apresentado, a supressão de vegetação ocorrerá na fase de implantação do Projeto e é a atividade de maior 
relevância para compor o impacto “alteração ou perda de hábitat” 

As atividades inerentes ao processo de operação do empreendimento, de forma geral estão relacionadas à 
geração de ruídos e vibração, de material particulado, de sedimentos, efluentes líquidos, etc. Este cenário 
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contribui para o impacto em análise na medida em que os hábitats, ainda que não sejam “perdidos”, são 
alterados. É possível que ocorra, de médio a longo prazo, uma alteração de habitat considerando, 
principalmente, o efeito de borda nos fragmentos florestais localizados no entorno do empreendimento.  

Nesta fase do empreendimento o impacto foi considerado importante, porém de baixa magnitude. Na fase 
de operação o impacto é negativo, de incidência direta visto que a alteração decorre de atividades do 
empreendimento; de duração permanente, de médio a longo prazo, reversível e pontual.  

Durante a etapa de desativação do empreendimento deverá ser realizada a recuperação das áreas 
degradadas. Considerando o contexto já instalado nesta etapa final, as obras necessárias para o 
descomissionamento foram consideradas de menor relevância se comparadas à necessidade da reabilitação 
das áreas. Assim, na etapa de desativação do empreendimento o impacto foi avaliado como sendo de 
natureza positiva, de incidência direta visto que a alteração decorre de uma atividade do empreendimento 
(revegetação); de duração permanente pois a recuperação ocorre de forma gradativa durante toda a etapa 
do empreendimento, de médio a longo prazo, reversível e pontual. Por não acarretar em ganhos expressivos 
de qualidade ambiental, a magnitude foi considerada baixa, porém de alta importância visto que se a medida 
(PRAD) não for implementada impactos mais significativos poderão ser desencadeados.  

Para este impacto não existem medidas mitigadoras expressivas, dado que a interferência sobre a área 
afetada é inequívoca, sendo então, previstos não apenas programas, mas também AÇÕES DE COMPENSAÇÃO 
que visem proteger uma área representativa daquela que foi interferida.  

3.4.2 -  Perda de Indivíduos da Biota 

Na etapa de implantação do projeto, a modificação do contexto atual da área de sua inserção compõe um 
cenário onde a perda de indivíduos pode se dar de várias maneiras. A principal delas corresponde ao 
momento de realização da supressão vegetal. Nesta etapa, é prevista a perda da biota relacionada à 
vegetação a ser suprimida e, embora animais com maior capacidade de deslocamento possam dispersar para 
o entorno, parte da fauna associada, principalmente de menor capacidade de locomoção é perdida. Nesta 
etapa, ocorre também a remoção da cobertura pedológica, local de abrigo da fauna edáfica e da fauna de 
hábito críptico ou fossorial. Estes animais geralmente são perdidos nesta fase do empreendimento. Além 
disso, pode ocorrer o atropelamento de vertebrados durante a supressão. Como consequência destas 
atividades, pode ocorrer, também, comprometimento de corpos hídricos existentes no entorno do 
empreendimento acarretado pela arraste eólico de sedimentos ou lixiviação, levando a perdas de indivíduos 
da biota aquática e da fauna associada.  

Em menor escala, outras atividades realizadas durante a implantação do empreendimento como a operação 
de uso de acessos internos existentes, a implantação e a operação do sistema de drenagem, a operação das 
áreas de apoio, o uso dos acessos internos para transporte de equipamentos, materiais, insumos e mão de 
obra também serão responsáveis pela geração de sedimentos e de efluentes líquidos e, ainda, pela geração 
do tráfego rodoviário. A geração dos sedimentos e de efluentes líquidos poderá comprometer a qualidade 
das águas e, consequentemente, a biota aquática e a fauna associada. A intensificação do tráfego rodoviário 
poderá ocasionar o aumento de atropelamentos de indivíduos da fauna terrestre. 

Em uma análise sob a perspectiva da conservação da biodiversidade, o impacto “Perda de Indivíduos da 
Biota” afeta de forma mais relevante espécies sensíveis e de interesse conservacionista, especialmente 
aquelas ameaçadas de extinção, podendo ser consideradas como destaque todas as espécies da fauna 
ameaçadas registradas nos dados secundários.  
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Para a flora foram detectadas quatro espécies ameaçadas de extinção que possivelmente foram removidas 
do seu habitat natural. Estas espécies são listadas abaixo com as devidas justificativas para classificação de 
ameaça de acordo com os critérios da IUCN avaliados pelo Centro Nacional de Conservação da Flora 
(CNCFlora). O CNCFlora é referência nacional em geração, coordenação e difusão de informações sobre 
biodiversidade e conservação da flora brasileira ameaçada de extinção. São elas: 

Aspilia reticulata - é ameaçada pelo contínuo declínio de habitat, devido ao manejo de pastagens para criação 
extensiva de gado. A espécie ocorre tanto no Campo Rupestre ferruginoso quanto no Campo Sujo, cujo 
ambiente é muito propenso ao fogo. De acordo com o CNCFlora a espécies é considerada “Vulnerável” (VU). 

Zeyheria tuberculosa – espécie de valor econômico que vem sendo ameaçada pela redução de habitat e corte 
ilegal para uso da madeira. Além disso tem se descrito recentemente o elevado potencial silvicultural da 
espécie. A espécies está presente nos ambientes secundários de Floresta Estacional Semidecidual e é 
considerada “Vulnerável” (VU) pelo CNCFlora. 

Mikania glauca – endêmica dos Estados de Minas Gerais e Bahia, ameaçada pela ocorrência de queimadas, 
por atividades de mineração e práticas agropecuárias. De acordo com o CNCFlora a espécies é considerada 
"Em perigo" (EN). 

Arthrocereus glaziovii - endêmica de Minas Gerais em habitat restrito ao Campo Rupestre ferruginoso. É 
ameaçada pela mineração na região de ocorrência. Suas subpopulações são acentuadamente fragmentadas, 
as quais estão em declínio. Também sofre com a expansão urbana, incluindo os efeitos da iluminação e dos 
ruídos sobre seus polinizadores e dispersores. De acordo com o CNCFlora a espécies é considerada "Em 
perigo" (EN). 

No que se refere às espécies ameaçadas de extinção, há de se considerar o conhecimento atual sobre as 
populações de tais espécies, para as quais nitidamente se observam decréscimos populacionais ao longo do 
histórico de uso e ocupação de seus habitats. Tal situação é especialmente relevante no que se refere às 
espécies associadas ao Campo Rupestre e ambientes associados, os quais apresentam-se naturalmente como 
relictos de vegetação, apresentando comunidades naturalmente isoladas umas das outras, com altíssimas 
taxas de endemismos e baixa similaridade entre áreas distintas, as quais muitas vezes estão relativamente 
próximas. Isso significa que a supressão de trechos de Campo Rupestre pode eliminar conjuntos 
populacionais ímpares de espécies sensíveis. Isso, aliado à grande dificuldade que ainda se tem em restaurar 
tais ambientes, leva a perdas irreversíveis nas populações das supracitadas espécies sensíveis. 

A perda de populações de tais espécies é crítica sendo que as mesmas já se apresentam naturalmente frágeis. 
É importante que se conheça melhor os aspectos da variação populacional de cada uma delas e que se 
executem planos de conservação ex-situ das mesmas para que no futuro seja possível, ao menos, 
salvaguardar parte de sua variabilidade genética e conduzir projetos de reintrodução em áreas selecionadas 
que possuam capacidade de suporte para as mesmas. No entanto para esta área não seria possível um plano 
de mitigação através do resgate de plantas, uma vez que o ambiente já foi removido. Desta forma, o Plano 
de Compensação deverá ser implementado.  

De acordo com o levantamento da flora realizado nas adjacências da ADA durante o diagnóstico ambiental, 
foram registradas 9 espécies endêmicas de Minas Gerais (Aspilia reticulata, Arthrocereus glaziovii, Paliavana 
sericiflora, Lavoisiera alba, Peperomia decora, Declieuxia gracilis, Brunfelsia rupestris, Vellozia compacta e 
Vellozia mínima), sendo que duas destas espécies são endêmicas do Campo Rupestre em Minas Gerais 
(Arthrocereus glaziovii e Vellozia mínima). Este alto número de espécies endêmicas está relacionado à grande 
heterogeneidade ambiental que se apresenta no Quadrilátero Ferrífero. É importante mencionar que não se 
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conserva espécies isoladamente, especialmente em ambientes tropicais, sendo necessário para tal que se 
conserve todo o contexto no qual estão inseridas tais espécies. 

Em relação à 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.). Nos estudos que 
referenciaram a ADA não foram encontradas espécies imunes de corte. 

Em relação à avifauna, destaca-se que aquelas espécies que possuíam territórios estabelecidos ou que 
utilizavam as áreas de vegetação que foram suprimidas e, foram forçadas a se deslocar para áreas adjacentes 
sendo, portanto, negativamente afetadas pela supressão de seus habitats. O deslocamento de alguns 
indivíduos para estas adjacências pode desestabilizar territórios já existentes e ocasionar encontros 
agonísticos, com a perda de indivíduos da avifauna que vivia na ADA ou em seu entorno imediato (Rodrigues, 
2006). 

As aves deslocadas ficam mais sujeitas à captura e à caça, ressaltando-se que na AII foram diagnosticadas 50 
espécies de aves com potencial cinegético e 20 que são apreciadas pela população local como aves de 
cativeiro. 

Além disso, as atividades de transporte de pessoal e insumos podem causar o atropelamento de exemplares 
da avifauna que porventura venham a cruzar as vias de acesso localizadas próximas ou no interior da área do 
empreendimento. 

Para a avifauna, o impacto “perda de indivíduos” poderá afetar de forma mais expressiva aquelas espécies 
típicas de altitudes mais elevadas, geralmente restritas a cotas acima de 1.350 m. 

Em decorrência deste impacto, recomenda-se a conservação de outros remanescentes de vegetação nativa 
e a execução de programa de monitoramento da avifauna. No caso de atropelamentos de exemplares da 
avifauna, assim como em casos de caça e captura de aves, este impacto poderá ser minimizado com a 
educação ambiental. Animais silvestres encontrados atropelados deverão ser doados para instituições de 
pesquisa. 

Em relação à herpetofauna uma análise mais criteriosa dos estudos consultados e da localização dos registros 
das espécies sensíveis levantadas no diagnóstico permitiu avaliar que o impacto provavelmente afetou de 
forma mais significativa a perereca potencialmente nova Bokermannohyla aff. feioi, a perereca com 
problemas taxonômicos que pode ser ameaçada de extinção (Bokermannohyla gr. circumdata) e a rãzinha 
classificada como Dados Insuficientes Ischnocnema izecksohni.  

A perda de indivíduos é um impacto que pode afetar de forma distinta os diferentes grupos mastofaunísticos, 
devido principalmente a características distintas de cada ordem, família ou gênero.  Os pequenos mamíferos 
terrestres, devido ao seu hábito furtivo, não são facilmente afugentados e, geralmente se escondem em 
galerias subterrâneas ou buracos em troncos e árvores ao se sentirem ameaçados, sendo diretamente 
afetados durante a supressão do habitat (Furuya et al. 2012).  

No caso dos mamíferos de médio e grande porte, o impacto “perda de indivíduos da biota” poderá afetar de 
forma mais significativas as espécies Chrysocyon brachyurus (lobo-guará) classificada como “Vulnerável” de 
acordo com as listas estadual (COPAM, 2010) e nacional (MMA, 2014) e  Leopardus pardalis classificada como 
“Vulnerável” de acordo com a lista de espécies ameaçadas do estado de Minas Gerais (COPAM, 2010). Estas  
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Durante a etapa de implantação do empreendimento o impacto “Perda de Indivíduos da Biota” foi avaliado 
como sendo de natureza negativa, de incidência direta visto que decorre de atividades do empreendimento 
(supressão da vegetação, terraplanagem, etc.) e indireta visto que pode decorrer de outros impactos como, 
por exemplo, a alteração da qualidade das águas; de duração permanente visto que o impacto poderá 
ocorrer durante toda a fase de implantação do empreendimento. O impacto pode ser imediato nos casos 
em que a perda de indivíduos é resultante da supressão e da terraplanagem e, de médio a longo prazo, nos 
casos em que o impacto é decorrente da redução da qualidade das águas ou de competições intra e 
interespecíficas em áreas ocupadas pela fauna afugentada. O impacto foi avaliado como sendo irreversível 
e local considerando que o mesmo pode ocorrer como consequência da alteração da qualidade das águas 
que geralmente se estende além do entorno imediato de onde ocorreu a supressão e, considerando a 
competição intra e interespecífica que poderá ocorrer nas áreas para onde os indivíduos foram afugentados. 
Apesar do alto nível de antropização local, os estudos da fauna demonstraram que os remanescentes 
vegetacionais existentes ainda abrigam uma fauna representativa e com uma estruturara relativamente 
complexa com a existência de espécies raras, ameaçadas, endêmicas e de topo de cadeia. Desta forma, 
especialmente considerando a existência de espécies de interesse conservacionista susceptíveis ao impacto 
na fase implantação e a não execução das medidas de mitigação geralmente executadas em obras que não 
possuem caráter emergencial, como Programas de Resgate de Flora e Fauna, a “Perda de Indivíduos da Biota” 
foi considerada de alta magnitude e alta importância.  

Na etapa de operação do empreendimento, as atividades geradoras de sedimentos e efluentes líquidos e 
que levarão à intensificação do tráfego rodoviário serão as principais atividades desencadeadoras da “Perda 
de Indivíduos da Biota”, seja diretamente por atropelamentos, seja de forma indireta, por perda da qualidade 
ambiental. Neste sentido, o cenário “industrializado” de forma geral com emissões de material particulado, 
de ruídos e vibrações, etc., pode ocasionar perdas de indivíduos, especialmente daquelas espécies mais 
sensíveis a alterações ambientais. No entanto, nesta fase do empreendimento, considerando que toda a 
vegetação já terá sido suprimida durante a fase de implantação, o impacto será significativamente menor do 
que na fase de implantação.  

Desta forma, durante a etapa de operação do empreendimento o impacto “Perda de Indivíduos da Biota” foi 
avaliado como sendo de natureza negativa, de incidência direta visto que decorre de atividades do 
empreendimento (tráfego rodoviário) e indireta visto que pode decorrer de outros impactos como a 
alteração da qualidade das águas, por exemplo; de duração permanente visto que o impacto poderá ocorrer 
durante toda a fase de operação do empreendimento, ainda que em menor escala. Pode ser imediato, se 
considerada a fauna terrestre, e de médio a longo prazo, se considerados os ecossistemas aquáticos. O 
impacto foi avaliado como sendo irreversível e local, considerando que o mesmo pode ocorrer em 
decorrência da alteração da qualidade das águas que, geralmente, se estende além do entorno imediato de 
onde ocorreu a supressão. Considerando que a operação do empreendimento ocorrerá em um cenário 
antropizado no qual a supressão já terá ocorrido, o impacto “Perda de Indivíduos da Biota” nesta fase do 
empreendimento foi considerado de baixa magnitude e média importância pois, embora em baixa escala, 
caracteriza-se em perda da qualidade ambiental na área de abrangência da ADA/AID.  

3.4.3 -  Alteração das Comunidades da Biota 

A "alteração das comunidades da biota" ocorre, principalmente, em decorrência de uma relação de sinergia 
de todos os demais impactos do meio biótico, porém existem atividades previstas na fase de implantação 
que são causadores deste impacto diretamente. 

A supressão de vegetação, por exemplo, é a principal atividade geradora da “alteração das comunidades da 
biota” na fase de implantação, visto que seu efeito se manifesta imediatamente na medida em que a flora é 
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inteiramente suprimida na ADA e parte da fauna que não é perdida, é afugentada. Seus efeitos se 
manifestam, ainda, reduzindo a área de vida, provocando aumento da competição por nichos nas áreas 
remanescentes e alteração das relações inter e intraespecíficas (predação, competição, taxas de 
reprodução). Outro exemplo é que para a flora de ambientes florestais, dependendo do tamanho e forma do 
fragmento remanescente, pode ocorrer favorecimento do estabelecimento de espécies pioneiras em 
detrimento de espécies de sombra (climácicas). As relações inter e intraespecíficas são processos naturais 
dos ecossistemas e tendem a estabilizar o número de indivíduos da população (através da mortalidade e 
nascimentos), dependendo da capacidade de suporte do ambiente e dependendo, também, das relações 
sociais que se estabelecem entre as populações postas em contato. 

Para a vegetação, quando depositado sobre as folhas, o material particulado pode dificultar a realização da 
fotossíntese, as trocas gasosas e provocar alterações na abertura e no fechamento estomático (Schaub et al., 
2005; Silva et al., 2005; Junior, Raimundo & Amorin, 2014), além de poder prejudicar o processo reprodutivo 
(polinização) se depositadas sobre as flores (Adam, 1993). 

Sabe-se, também, que níveis elevados de ruído e vibrações podem afugentar a fauna e mudar o padrão de 
comportamento dos animais, prejudicando, inclusive, o comportamento reprodutivo, de forrageamento e, 
ainda, sujeitando-os à exposição e risco maior de atropelamento.  

A geração de ruídos também pode afetar a atividade e presença de morcegos (Berthinussen & Altringham, 
2012; Bunkley et al., 2015). Este aspecto ambiental afeta a quiropterofauna, uma vez que uma das 
características dos morcegos neotropicais é a emissão de chamados ultrassônicos para sua movimentação 
no ambiente. Ruídos também podem impedir que os chamados acústicos sejam interpretados pelos 
morcegos, tornando os ambientes inadequados ao estabelecimento de uma comunidade representativa da 
quiropterofauna. 

A redução e a fragmentação de habitats, em sinergia com os decorrentes efeitos de borda, levam à 
modificação das comunidades de aves, incluindo casos de extinções locais (e.g., Willis, 1979; Aleixo, 1995; 
1999; 2001; Aleixo & Vielliard, 1995; Christiansen & Pitter, 1997; D’Angelo-Neto et al., 1998; Soares & Anjos, 
1999; Maldonado-Coelho & Marini, 2000; 2003; 2004; Marini, 2000; Anjos, 2001; b; Willis & Oniki, 2002; Laps 
et al., 2003; Ribon et al., 2003; Piratelli et al., 2008). 

Em um recente estudo efetuado no Quadrilátero Ferrífero, Duarte et al. (2015) avaliaram o impacto dos 
ruídos gerados pelo trânsito de máquinas de uma área de mineração de ferro sobre a biofonia de um 
fragmento de vegetação nativa, encontrando resultados divergentes para áreas próximas e distantes do 
ruído e sugerindo que estes impactos alterem comunidades, comportamentos e a capacidade de 
comunicação das espécies animais. A geração de ruído e vibração apresenta, portanto, potencial para afetar 
o comportamento e a distribuição local da fauna na área de estudo, principalmente espécies que apresentam 
hábitos furtivos e utilizam a audição para forrageio. No entanto, a ADA e a AID já são bastante ruidosas e 
este aspecto já deve ter alterado o comportamento e a distribuição local de várias espécies da fauna, 
especialmente da avifauna, herpetofauna (anfíbios) e quiropterofauna. 

O carreamento de parte dos sedimentos produzidos para os cursos d’água da AID promove modificações 
físicas e químicas que influenciam a disponibilidade de alimento das larvas de anfíbios. A deposição de finos, 
por exemplo, além de modificar a estrutura física dos microambientes aquáticos, promove o sufocamento 
do perifíton que cresce sobre a superfície do substrato submerso, diminuindo a sua disponibilidade como 
fonte de alimento para os girinos e para várias espécies da ictiofauna, levando à perda de indivíduos. Algumas 
modificações estruturais (assoreamento) e da qualidade das águas podem afetar direta ou indiretamente 
aspectos da história de vida de algumas espécies de anfíbios (e.g. taxas de desenvolvimento, crescimento, 
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sobrevivência, etc.) de maneira a tornar os ambientes afetados desfavoráveis ao seu desenvolvimento e 
reprodução. De forma similar, essas modificações afetam toda a cadeia trófica dos riachos afetados.  

Sabe-se que diversas espécies de morcegos voam em diferentes altitudes dentro da aerosfera (Weier et al., 
2017) sendo que, em camadas com mais baixa altitude geralmente há uma maior concentração de material 
particulado e maior diversidade de espécies de morcegos. Estes materiais particulados podem causar sérios 
danos físicos aos morcegos, como acúmulo de material nos pulmões e interferência nos chamados de 
ecolocalização. Este aspecto pode impactar principalmente os morcegos forrageadores de espaço aberto, 
como: Promops centralis, Molossus molossus e Eumops perotis, uma vez que estes animais não contam com 
a cobertura vegetal para amenizar a presença de materiais (Schnitzler & Kalko, 2001). 

Na fase de implantação do empreendimento, o impacto em análise foi classificado como sendo de média 
magnitude e alta importância pois, embora a área de estudo local seja caracterizada, em sua maior parte, 
por ambientes alterados/antropizados, a existência de habitats críticos como por exemplo, os campos 
rupestres, além da presença de espécies ameaçadas de extinção e de topo de cadeia, apresentam um cenário 
que permite o estabelecimento de uma comunidade biológica com uma complexidade ambiental que não 
pode ser considerada baixa ou irrelevante.  

Durante esta etapa do empreendimento o impacto “Alteração das Comunidades da Biota” foi avaliado como 
sendo de natureza negativa, de incidência direta visto que decorre de atividades do empreendimento 
(supressão da vegetação, terraplanagem, etc.) e indireta visto que pode decorrer de outros impactos como 
a alteração da qualidade das águas e perda de indivíduos, por exemplo; de duração permanente visto que o 
impacto poderá ocorrer durante toda a fase de implantação do empreendimento e imediato, quando 
considerada a supressão / terraplenagem, e de médio a longo prazo, quando de incidência indireta. O 
impacto foi avaliado como sendo irreversível e local considerando que o mesmo pode ocorrer em 
decorrência da alteração da qualidade das águas que geralmente se estende além do entorno imediato de 
onde ocorreu a supressão.  

Esse impacto não é significativo na fase de operação e fechamento do empreendimento visto que, embora 
seja um impacto permanente que ocorrerá de médio a longo prazo, o efeito gerador do mesmo ocorrerá na 
fase de implantação. Na etapa de operação as comunidades tendem a se estabilizar em um novo contexto 
após as alterações decorrentes da alteração ou perda de habitats, afugentamento da fauna e perda de 
indivíduos. Na etapa de fechamento, mesmo considerando a implementação do PRAD, não há de se 
considerar uma alteração positiva significativa para as comunidades, tendo em vista o caráter de 
irreversibilidade da perda dos hábitats.  

3.5 -  IMPACTOS DO MEIO SOCIOECONÔMICO 

3.5.1 -  Alteração de Geração de Renda e Arrecadação dos Municípios 

A “alteração de geração de renda e arrecadação dos municípios” atingidos pela atividade minerária consiste 
em importante impacto principalmente na etapa de Operação do Licenciamento Corretivo da Obra 
Emergencial da Cava Corpo Norte.  

O Diagnóstico Ambiental do Meio Socioeconômico indica que, no ano de 2018, o município de Congonhas 
arrecadou R$ 172.654.414,44, segundo dados da ANM - Agência Nacional de Mineração. No mesmo ano, o 
município de Belo Vale arrecadou R$ 29.550.453,75, segundo dados daquela agência. De acordo com 
entrevistas realizadas no município de Belo Vale e com a caracterização do empreendimento, a Compensação 
Financeira pela Exploração de Recursos Minerais, CFEM, principal arrecadação do município de Belo Vale 
atualmente, tende a crescer com o Licenciamento Corretivo da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte em 
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função do aumento da área de exploração dentro dos limites do município. Além disso, sabe-se que a 
economia da região é pouco diversificada, criando uma relação de dependência com o setor minerário.  

Durante a etapa de Operação do empreendimento o impacto foi avaliado como sendo de natureza positiva 
no que se refere aos aspectos relacionados à geração de renda e impostos ao município, sobretudo em Belo 
Vale, visto que a CFEM, receita originária da União, tende a crescer com o minério de ferro beneficiado a 
partir do material extraído nas obras de retaludamento e contenção da porção superior da Cava Norte. De 
incidência direta, visto que a alteração decorre de atividades do empreendimento, de duração temporária 
já que o impacto ocorreu em função dos 1.095 milhões m³ de minério de ferro extraído durante a operação 
do empreendimento, e de médio a longo prazo. O impacto foi avaliado como sendo irreversível, em função 
dos benefícios já alcançados por meio da utilização do CFEM e também da possibilidade de dependência 
econômica que o repasse pode ocasionar na economia do município. Considerado de abrangência regional 
– visto que a arrecadação do CFEM está relacionada com o município como um todo, podendo ser aplicada 
em diversas áreas. Considerado como de alta magnitude, visto que o impacto reflete em aumento da 
arrecadação municipal influenciando diretamente na aplicação do recurso. De alta importância, haja visto 
que as alterações do recurso influenciam em distintas possibilidades de aplicação configurando em ganhos 
e/ou perdas na qualidade de vida da população.  

3.5.2 -  Alteração do nível de conforto da população causado pela alteração da qualidade do ar 

O impacto “alteração do nível de conforto da população causado pela alteração da qualidade do ar” é 
relevante nas etapas de Implantação e de Operação do Licenciamento Corretivo da Obra Emergencial da 
Cava Corpo Norte.  

De forma a contextualizar tal impacto, na pesquisa qualitativa desenvolvida pela equipe técnica na 
comunidade quilombola de Chacrinha dos Pretos, em Belo Vale, para a realização do Diagnóstico Ambiental 
do Meio Socioeconômico, foram abordados assuntos ligados aos impactos sofridos pela comunidade vizinha 
à mineração. Os moradores informaram que a qualidade do ar é bastante comprometida pela poeira de 
minério, com presença de material particulado, o que tem causado desconforto. No município de Congonhas, 
a percepção ambiental dos entrevistados também indicou que a qualidade do ar é o maior problema na 
região. No geral, o Diagnóstico Socioeconômico revelou que as maiores reclamações e preocupações dos 
entrevistados estão relacionadas com a poluição do ar, sendo que a maior parte dos entrevistados não 
considera boa a qualidade do ar.    

As atividades que ocorreram e estão ocorrendo na etapa de implantação intensificam o impacto, seja pela 
emissão de poluentes em função do tráfego e dos gases combustíveis ou pela modificação no solo com 
geração de sedimentos, exposição e utilização de pilhas de estéril – que contribuem para a emissão de 
material particulado no ar. 

No que concerne à etapa de Implantação do empreendimento, as atividades que contribuem para "alteração 
do nível de conforto da população causado pela alteração da qualidade do ar" podem causar problemas 
respiratórios nos moradores das comunidades próximas ao empreendimento, em função do aumento de 
material particulado dispersado pelas intempéries. Tal fato tende a ser amplificado quando associado às 
emissões de particulados na atmosfera provenientes também de outras mineradoras localizadas na região e 
demais fontes, sendo elas, indústrias, siderúrgicas e núcleos urbanos. Durante o levantamento para o 
diagnóstico, foi relatado com ênfase em diversas comunidades, tanto em Belo Vale quanto em Congonhas, 
o incômodo e os problemas de saúde decorrentes deste aspecto. 

Na etapa de implantação do empreendimento, considerando o aproveitamento de aproximadamente 1.095 
milhões m³ de minério de ferro resultantes do material extraído durante as obras de retaludamento, sem 
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incremento na produção, o impacto "alteração do nível de conforto da população causado pela alteração da 
qualidade do ar” foi avaliado como sendo de natureza negativa, de incidência direta, duração temporário e 
imediato. O impacto foi avaliado como sendo reversível, visto que cessada a causa responsável pelo impacto, 
a situação do meio alterado pode retornar ao equilíbrio, de abrangência local, de média magnitude – 
considerando-se o contexto da região na qual o empreendimento será implantado – e de média importância, 
pelas mesmas determinantes do critério anterior. 

No decorrer da etapa de Operação do Licenciamento Corretivo da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte, 
as atividades geradoras de "alteração do nível de conforto da população causado pela degradação da 
qualidade do ar" poderão eventualmente e em conjunto acarretar os problemas relacionados às vias 
respiratórias e incômodos já mencionados em atividades anteriormente analisadas.  

Na etapa de Operação do empreendimento, conforme se considerou a manutenção do volume na produção 
minerária, o impacto "alteração do nível de conforto da população causado pela degradação da qualidade 
do ar” foi avaliado como sendo de natureza negativa, de incidência direta, duração permanente e imediato. 
O impacto foi avaliado como sendo reversível, de abrangência local, de média magnitude e de média 
importância, estes dois últimos considerando-se que o empreendimento não contempla aumento na 
produção. 

O impacto em análise deve ser mitigado por meio de ações contempladas no Programa de Controle e 
Monitoramento da Qualidade do Ar.  

3.5.3 -  Alteração do nível de conforto da população causado pela geração de ruídos 

O impacto “alteração do nível de conforto da população causado pela geração de ruído” é relevante nas 
etapas de Implantação e de Operação do Licenciamento Corretivo da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte. 
Nas demais etapas do empreendimento não foram identificadas atividades que causarão este impacto 
expressivamente.  

As atividades que ocorreram e ocorrem nas fases de Implantação e Operação do Licenciamento Corretivo da 
Obra Emergencial da Cava Corpo Norte resultam em impactos relacionados com a poluição sonora através 
da geração ou intensificação do tráfego de veículos e maquinários nas vias internas e emissão de ruídos 
diversos. 

Quanto ao impacto “alteração do nível de conforto da população causado pela geração de ruídos”, o aspecto 
“emissão de ruído” é percebido por uma pequena parcela dos entrevistados que vivem nas áreas mais 
próximas da mina. Conforme as pesquisas realizadas para elaboração do Diagnóstico Socioeconômico, alguns 
moradores relataram ouvir os barulhos decorrente das explosões, potencializando o desconforto da 
população que vive próxima ao empreendimento e aos acessos ao mesmo. Sabe-se que a Obra Emergencial 
da Cava Corpo Norte utilizou apenas a área interna da empresa, evitando a geração de ruídos no entorno. 
Porém, parte pequena dos entrevistados relatou esse tipo de incômodo.  

Na etapa de Implantação do empreendimento, fundamentando-se na ausência de acréscimo na produção 
minerária, o impacto "alteração do nível de conforto da população causado pela geração de ruídos” foi 
avaliado como sendo de natureza negativa, de incidência direta, duração temporária e imediato. O impacto 
foi avaliado como sendo reversível, visto que cessada a causa responsável pelo impacto, a situação do meio 
alterado pode retornar ao equilíbrio e de abrangência local. O impacto é de baixa magnitude – 
considerando-se o contexto da região na qual o empreendimento será implantado – e de média importância, 
pelas mesmas determinantes do critério anterior. 
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Na etapa de Operação do empreendimento, considerando a manutenção do volume na produção minerária, 
o impacto em questão foi avaliado como sendo de natureza negativa, de incidência direta, duração 
temporária e imediato. O impacto foi avaliado como sendo reversível, de abrangência local, de baixa 
magnitude e de média importância. Para compensar este impacto está previsto o Programa de Controle e 
Monitoramento de Ruído.  

4 -  MATRIZ DE IMPACTOS 

O Quadro 7 a seguir apresenta a classificação dos impactos elencados nas etapas de mobilização, implantação 
e operação do empreendimento e as medidas ambientais propostas para sua mitigação, controle ou 
compensação. 
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Quadro 7: Impactos Ambientais do Projeto da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte. 
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sistema de drenagem 

Operação das áreas de apoio 



  

Página 47 de 154 
 

CSN Mineração – Unidade Congonhas 
Estudo de Impacto Ambiental – Projeto da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte 
BPI_CSN_ALTBAN_EIA_LC_VOL V 

MEIO IMPACTO ETAPA ATIVIDADES ASPECTO 
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Geração de áreas com solo exposto; 
Geração de sedimentos; Geração de 

áreas com vegetação suprimida; 
Geração de solo compactado; Geração 

de sedimentos; Geração de 
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MEIO IMPACTO ETAPA ATIVIDADES ASPECTO 
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Uso dos acessos internos 
para transporte de 
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MEIO IMPACTO ETAPA ATIVIDADES ASPECTO 
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MEIO IMPACTO ETAPA ATIVIDADES ASPECTO 
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MEIO IMPACTO ETAPA ATIVIDADES ASPECTO 
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PROGRAMA DE CONTROLE E 

MONITORAMENTO DE PROCESSOS 
EROSIVOS E CARREAMENTO DE 

SEDIMENTOS 
PROGRAMA DE CONTROLE E 
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do tráfego dede máquinas, 
equipamentos e caminhões 

Geração de sedimentos 

Terraplenagem e 
Retaludamento (Obra civil) 

Geração de resíduos 
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CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO Ações de Gestão 

N
at

u
re

za
 

In
ci

d
ê

n
ci

a 

D
u

ra
çã

o
 

P
ra

zo
 

R
e

ve
rs

ib
ili

d
ad

e 

A
b

ra
n

gê
n

ci
a 

M
ag

n
it

u
d

e 

Im
p

o
rt

ân
ci

a 

Mitigação / Compensação, Controle e 
Monitoramento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIÓTICO 

Geração / intensificação de material 
particulado atmosférico 
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Geração de interferências físicas ao 
escoamento superficial 

Geração de sedimentos 
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Geração de Ruídos 
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de Ruídos 
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Transporte de equipamentos, 
materiais, insumos e mão de 

obra 
Geração de ruídos N D T I R L B M 

PROGRAMA DE CONTROLE E 
MONITORAMENTO DE RUÍDOS 
PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO 

SOCIAL 
Operação Carga e transporte Geração de ruídos N D T I R L B M 

Legenda: Natureza= P- Positiva; N- Negativa; D- Duplo efeito; Incidência= D- Direta; I – Indireta; Duração= T- Temporária; P- Permanente; C – Cíclica; Prazo= I - imediato; ML - médio a longo prazo; 
Reversibilidade= R- Reversível; I- Irreversível; Abrangência= P- Pontual; L- Local; R- Regional; Magnitude= B – Baixa; M- Média; A  -Alta; Importância= S – Sem importância; B- Baixa importância; M- 
Média importância; A- Alta importância. 
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5 -  PROGRAMAS AMBIENTAIS 

Com o intuito de minimizar os impactos gerados pelo empreendimento, foram elaborados 10 programas 
ambientais. As descrições de todos os Programas Ambientais proposto para este trabalho são apresentadas 
no Plano de Controle Ambiental (PCA) do Projeto Obra Emergencial da Cava Corpo Norte, protocolado 
juntamente com este documento.  A seguir são descritos um resumo de cada um dos programas.   

5.1 -  PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 

5.1.1 -  Introdução  

 Compensação por intervenção em Mata Atlântica 

De acordo com Lei Federal n° 11.428/2006 (Lei da Mata Atlântica), regulamentada pelo Decreto n° 
6.660/2008, as atividades minerárias, sejam novos projetos ou ampliações dos empreendimentos em 
operação que necessitem intervenções em vegetação nativa, requerem para o devido licenciamento 
ambiental a adoção de medidas de compensação. De acordo com o Art. 17 da Lei n° 11.428/2006 o corte ou 
a supressão de vegetação secundária nos estágios médio ou avançado de regeneração do Bioma Mata 
Atlântica ficam condicionados à compensação na forma da destinação de área equivalente à extensão da 
área desmatada, com as mesmas características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica, sempre que 
possível na mesma microbacia. 

Segundo o Art. 2° da Lei da Mata Atlântica, são considerados integrantes deste Bioma as formações florestais 
nativas e ecossistemas associados, com as respectivas delimitações estabelecidas em mapa do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sendo elas: Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Mista, 
também denominada de Mata de Araucárias, Floresta Ombrófila Aberta, Floresta Estacional Semidecidual e 
Floresta Estacional Decidual, bem como os manguezais, as vegetações de restingas, campos de altitude, 
brejos interioranos e encraves florestais do Nordeste. 

De maneira complementar, em seu Art. 1° o Decreto n° 6.660/2008 incluiu entre os ecossistemas sujeitos ao 
regime da Lei da Mata Atlântica a Floresta Estacional Decidual, áreas de estepe, savana e savana‐estépica e 
vegetação nativa das ilhas costeiras e oceânicas. Sendo assim, para o desenvolvimento de empreendimentos 
minerários na região de aplicação da Lei da Mata Atlântica, deve ser prevista a compensação pela supressão 
tanto da vegetação florestal quanto da vegetação campestre. 

Além disso, devem ser consideradas ainda ações de recuperação de áreas degradadas para o atendimento 
ao Art. 32 da Lei n° 11.428/2006, o qual estabelece que a supressão de vegetação secundária em estágio 
avançado e médio de regeneração, para fins de atividades minerárias, somente será admitida mediante 
licenciamento ambiental e a adoção de medida compensatória que inclua a recuperação de área equivalente 
à área do empreendimento, com as mesmas características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica e 
sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica. 

Considerando o Mapa de Aplicação da Lei nº 11.428/2006 (IBGE, 2008), a exploração de minério de ferro na 
CSN Mineração é realizada em áreas de abrangência do domínio da Mata Atlântica, regionalmente 
representada por Floresta Estacional Semidecidual, na sua região de transição com o domínio do Cerrado, 
representado pelas formações savânicas Campo Sujo, Campo Limpo, Cerrado Ralo e Cerrado Denso, além 
dos Campos Rupestres Quartzíticos e Ferruginosos. 
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O Estudo de Impacto do Projeto da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte totaliza 13,791 ha de Área 
Diretamente Afetada (ADA), dos quais 5,513 ha (1,689 ha de Floresta Estacional Semidecidual em estágio 
médio de regeneração e 3,824 ha de Campo Rupestre Ferruginoso) equivalem a tipologias sujeitas às 
diretrizes da Lei n° 11.428/2006 e o Decreto nº 6.660/2008, respectivamente para ambiente florestal e 
campestre. Dessa forma é prevista a compensação em decorrência do corte e da supressão de vegetação do 
Bioma Mata Atlântica na área de implantação do Projeto. 

É importante destacar que, por se tratar de licenciamento ambiental no âmbito do estado de Minas Gerais, 
além da Lei n° 11.428/2006 devem ser seguidas a Portaria IEF n⁰ 30/2015 e a Instrução de Serviço SISEMA n° 
02/2017 e Decreto Nº 47.749 de 11 de Novembro de 2019 que dispõem sobre os procedimentos 
administrativos a serem realizados para fixação, análise e deliberação de compensação pelo corte e 
supressão de vegetação primária ou secundária em estágio médio ou avançado de regeneração no Bioma 
Mata Atlântica no Estado de Minas Gerais. Essas normas determinam que, nos processos autorizativos e de 
licenciamento ambiental, as medidas compensatórias e mitigadoras relativas à supressão de vegetação que 
contemplem a implantação e manutenção de vegetação nativa característica da Mata Atlântica, deverão ser 
estabelecidas na proporção de, no mínimo, duas vezes a área suprimida, a ser feita, preferencialmente, na 
mesma bacia hidrográfica e Município, e, obrigatoriamente, no mesmo ecossistema. Da mesma forma que 
formações vegetacionais campestres dentro do domínio da Mata Atlântica estão sujeitos ao regime da Lei da 
Mata Atlântica. 

O Quadro 8 apresenta as categorias e os quantitativos de Uso do Solo e Cobertura Vegetal na ADA do Projeto 
e destaca as tipologias passíveis de compensação conforme disposto no Decreto n° 6.660/2008. 

Quadro 8: Quantitativos das Categorias de Uso do Solo e Cobertura Vegetal na ADA do Projeto de Obra Emergencial 
da Cava Corpo Norte. 

CATEGORIA DE USO DO SOLO E COBERTURA VEGETAL TOTAL (ha) 

Passível de Compensação 

Floresta Estacional Semidecidual em estágio médio  1,689 

Campo Rupestre Ferruginoso em estágio avançado 3,824 

Sem compensação 

Uso Antrópico/ Acessos/ Mineração 8,278 

Total Geral (ha) 13,791 

 Compensação florestal de empreendimento minerário 

O Código Florestal mineiro foi instituído pela Lei nº 20.922/2013, norma que instituiu as políticas florestais e 
de proteção à biodiversidade no Estado, normatizou a exploração florestal, o manejo e a reposição florestal, 
a proteção e a intervenção em Área de Preservação Permanente e Reserva Legal e as unidades de 
conservação estaduais. O Decreto Nº 47.749 de 11 de novembro de 2019 também dispõe sobre os processos 
de autorização para intervenção ambiental com base na lei supracitada. 

Segundo o Artigo nº 75 dessa Lei (nº20.922/2013), todo empreendimento minerário que dependa de 
supressão de vegetação nativa fica condicionado à adoção, pelo empreendedor, de medida compensatória 
florestal que inclua a regularização fundiária e a implantação de Unidade de Conservação de Proteção 
Integral, independentemente das demais compensações previstas em lei. De acordo com o Art. 2º da Portaria 
IEF nº 27 de 07 de abril de 2017, norma que estabelece os procedimentos para o cumprimento da medida 
compensatória a que se refere o Art. 75 da Lei nº 20.922/2013, poderão ser adotadas as seguintes medidas 
por parte do empreendedor: 
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“I ‐ Destinação, mediante doação ao Poder Público, de área no mínimo equivalente à extensão da área de 
vegetação nativa suprimida para a implantação do empreendimento, extração do bem mineral, construção de 
estradas, construções diversas, beneficiamento ou estocagem, embarque e outras finalidades, desde que 
localizada no interior de Unidade de Conservação de Proteção Integral pendente de regularização fundiária; 

II ‐ Destinação, mediante doação ao Poder Público, de área no mínimo equivalente à extensão da área de 
vegetação nativa suprimida para a implantação do empreendimento, extração do bem mineral, construção de 
estradas, construções diversas, beneficiamento ou estocagem, embarque e outras finalidades, desde que 
considerada de relevante interesse ambiental para a criação de Unidade de Conservação de proteção integral 
pelo Estado de Minas Gerais, 

III ‐ Destinação, mediante doação ao Poder Público, de área no mínimo equivalente à extensão da área de 
vegetação nativa suprimida para a implantação do empreendimento, extração do bem mineral, construção de 
estradas, construções diversas, beneficiamento ou estocagem, embarque e outras finalidades, desde que 
contígua à Unidade de Conservação de proteção integral já existente e desde que considerada como de 
relevante interesse ambiental para a ampliação da Unidade de Conservação pelo Estado de Minas Gerais.” 

Para a implantação do empreendimento está prevista a intervenção em 5,513 ha de vegetação nativa. Assim, 
o Quadro 9 apresenta as categorias e os quantitativos de Uso do Solo e Cobertura Vegetal na ADA do Projeto 
e destaca as tipologias passíveis de compensação para atendimento à Lei nº 20.922/2013 e o Decreto Nº 
47.749 de 11 de novembro de 2019. 

Quadro 9: Quantitativos das Categorias de Uso do Solo e Cobertura Vegetal na ADA do Projeto de Obra Emergêncial 
da Cava Corpo Norte. 

CATEGORIA DE USO DO SOLO E COBERTURA VEGETAL 
ADA 

HECTARES % 

Floresta Estacional Semidecidual em estágio médio  1,689 12,2 

Campo Rupestre Ferruginoso em estágio avançado 3,824 27,7 

 Compensação pela Lei ambiental do SNUC 

A implantação de medidas compensatórias associadas ao processo de licenciamento ambiental é um dos 
requisitos estabelecidos pela Lei nº 9.985/2000, norma que estabelece o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação (SNUC). Em seu Art. 36 essa norma define que:  

“Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim 
considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em estudo de impacto ambiental e 
respectivo relatório, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de Unidade de 
Conservação do Grupo de Proteção Integral, de acordo com o disposto neste artigo e regulamento desta Lei”. 

§ 1º ‐ O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta finalidade não pode ser inferior a 
meio por cento dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento, sendo o percentual fixado 
pelo órgão ambiental licenciador, de acordo com o grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento.  

§ 2º ‐ Ao órgão ambiental licenciador compete definir as unidades de conservação a serem beneficiadas, 
considerando as propostas apresentadas no EIA/RIMA e ouvido o empreendedor, podendo inclusive ser 
contemplada a criação de novas unidades de conservação. 

§ 3º ‐ Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou sua zona de amortecimento, o 
licenciamento a que se refere o caput deste artigo só poderá ser concedido mediante autorização do órgão 
responsável por sua administração, e a unidade afetada, mesmo que não pertencente ao Grupo de Proteção 
Integral, deverá ser uma das beneficiárias da compensação definida neste artigo.”. 
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 Compensação pelo corte de espécies ameaçadas de extinção 

O Art. 26 do Decreto Nº 47.749 de 11 de Novembro de 2019 dispõe sobre a autorização para corte ou 
supressão de espécies ameaçadas de extinção constante na Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira 
Ameaçadas de Extinção ou constante na Lista Oficial do Estado de Minas. De acordo com o inciso III do caput, 
quando a supressão for comprovadamente essencial para a viabilidade do empreendimento, o mesmo 
deverá apresentar laudo técnico assinado por um profissional habilitado para atestar a inexistência de 
alternativa técnica e locacional, bem como que os impactos do corte ou supressão não agravarão o risco à 
conservação in situ da espécie. 

A autorização fica condicionada à adoção de medidas mitigadoras e compensatórias, sendo a última a ser 
executada conforme estabelecido na Subseção III da Seção XI do Capítulo II do Art. 26 do Decreto Nº 47.749 
de 11 de Novembro de 2019. 

5.1.2 -  Objetivos 

Este programa tem como objetivos gerais:  

• formalizar a compensação em decorrência do corte e da supressão de vegetação do Bioma Mata 

Atlântica na área de implantação do empreendimento; 

• formalizar a compensação em decorrência do corte e da supressão de vegetação nativa na área de 

implantação do Projeto Minerário. 

• formalizar a compensação prevista no Art. 36 da Lei nº 9.985/2000. 

• formalizar a compensação prevista no Art. 26 do Decreto Nº 47.749/2019 para espécies ameaçadas 

de extinção. 

5.1.3 -  Metodologia e operacionalização 

 Compensação por intervenção em Mata Atlântica 

Os procedimentos metodológicos para o cumprimento da compensação levarão em consideração com o 
disposto no Art. 32 da Lei n° 11.428/2006 e no Art. 26 do Decreto n° 6660/2008. Serão seguidas ainda todas 
as disposições do Decreto Nº 47.749 de 11 de Novembro de 2019, Portaria IEF n⁰ 30/2015 e a Instrução de 
Serviço SISEMA n° 02/2017, que dispõem sobre os procedimentos administrativos a serem realizados para 
fixação, análise e deliberação de compensação pelo corte e supressão de vegetação primária ou secundária 
em estágio médio ou avançado de regeneração no Bioma Mata Atlântica no Estado de Minas Gerais. 

A proposta será elaborada na forma de Projeto Executivo de Compensação Florestal, destacando‐se que a 
escolha e/ou definição da(s) medida(s) compensatória(s) por parte do empreendedor serão embasadas no 
conhecimento e observância dos critérios estabelecidos pela legislação em vigor. 

 Compensação florestal de empreendimento minerário 

Os procedimentos metodológicos serão baseados nas diretrizes da Portaria IEF nº 27 de 7 de abril de 2017, 
a qual estabelece os procedimentos para o cumprimento da medida compensatória a que se refere o Art. 75 
da Lei Estadual n° 20.922/2013. 

Art. 75. O empreendimento minerário que dependa de supressão de vegetação nativa fica condicionado à 
adoção, pelo empreendedor, de medida compensatória florestal que inclua a regularização fundiária e a 
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implantação de Unidade de Conservação de Proteção Integral, independentemente das demais compensações 
previstas em lei. 

§ 1º A área utilizada como medida compensatória nos termos do caput não será inferior àquela que tiver 
vegetação nativa suprimida pelo empreendimento para extração do bem mineral, construção de estradas, 
construções diversas, beneficiamento ou estocagem, embarque e outras finalidades. 

§ 2º O empreendimento minerário em processo de regularização ambiental ou já regularizado que ainda não 
tenha cumprido, até a data de publicação desta Lei, a medida compensatória instituída pelo art. 36 da Lei nº 
14.309, de 19 de junho de 2002, continuará sujeito ao cumprimento das obrigações estabelecidas no artigo 

citado. 

A proposta será elaborada na forma de Projeto Executivo, de acordo com o Anexo II da referida Portaria‐ 
“Termo de Referência para Elaboração de Projeto Executivo de Compensação Florestal do Art. 75 da Lei 
Estadual n° 20.922/2013”. 

Destaca‐se que a escolha e/ou definição da(s) medida(s) compensatória(s) por parte do empreendedor serão 
embasadas no conhecimento e observância dos critérios estabelecidos pela legislação em vigor. 

 Compensação ambiental pela Lei do SNUC 

Será aplicada a metodologia estabelecida no Decreto Estadual nº 45.629/2011 que estabelece metodologia 
de gradação de impactos ambientais e procedimentos para fixação e aplicação da compensação ambiental. 

A CSN Mineração adotará as medidas compensatórias cabíveis e estabelecidas ao empreendimento. 

 Compensação pelo corte de espécies ameaçadas de extinção 

Os procedimentos metodológicos para o cumprimento da compensação levarão em consideração com o 
disposto no Art. 73 do Decreto Nº 47.749 de 11 de novembro de 2019 da Lei n° 11.428/2006 e no Art. 26 do 
Decreto n° 6660/2008. 

Art. 73 – A autorização de que trata o art. 26 dependerá da aprovação de proposta de compensação na 
razão de dez a vinte e cinco mudas da espécie suprimida para cada exemplar autorizado, conforme 
determinação do órgão ambiental. 

§ 1º – A compensação prevista no caput se dará mediante o plantio de mudas da espécie suprimida em 
APP, em Reserva Legal ou em corredores de vegetação para estabelecer conectividade a outro 
fragmento vegetacional, priorizando-se a recuperação de áreas ao redor de nascentes, das faixas 
ciliares, de área próxima à Reserva Legal e a interligação de fragmentos vegetacionais remanescentes, 
na área do empreendimento ou em outras áreas de ocorrência natural. 

§ 2º – A definição da proporção prevista no caput levará em consideração o grau de ameaça atribuído à 
espécie e demais critérios técnicos aplicáveis. 

§ 3º – Na inviabilidade de execução da compensação na forma do § 1º será admitida a recuperação de 
áreas degradadas em plantio composto por espécies nativas típicas da região, preferencialmente do 
grupo de espécies que foi suprimido, em sua densidade populacional de ocorrência natural, na razão de 
vinte e cinco mudas por exemplar autorizado, em área correspondente ao espaçamento definido em 
projeto aprovado pelo órgão ambiental, nas áreas estabelecidas no § 1º. 
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§ 4º – A compensação estabelecida neste artigo não se aplica às espécies objeto de proteção especial, 
cuja norma de proteção defina compensação específica. 

5.1.4 -  Equipe técnica 

As compensações previstas em lei são de inteira responsabilidade da CSN Mineração. As equipes técnicas 
serão dimensionadas conforme a necessidade específica de cada atividade. 

5.1.5 -  Cronograma 

A avaliação da realização das compensações citadas acima será realizada através das entregas dos Projetos 
de Compensação no órgão licenciador no tempo determinado. 

5.2 -  PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONSERVAÇÃO DA FAUNA AMEAÇADA (PMCFA) 

5.2.1 -  Objetivos específicos 

• Verificar a ocorrência das espécies ameaçadas: Leopardus guttulus, Leopardus pardalis mittis, 

Leopardus wiedii, Chrysocyon brachiurus, Scytalopus iraiensis, Drymophila ochropyga, Augastes 

scutatus, Phylomedusa ayeaye e Thaptomys nigrita;  

• Avaliar a presença de espécies ameaçadas de extinção do gênero Bokermannoyla na área da CSN 

Mineração - unidade Congonhas; 

• Monitorar a população da espécie ameaçadas da extinção Aplastodiscus cavicola (perereca). 

5.2.2 -  Áreas Amostrais 

As áreas amostrais onde deverão ser realizadas os estudos do PMCFA encontram-se no Quadro 10: 

Quadro 10: Áreas amostrais para o Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna na CSN Mineração, 
Congonhas, Minas Gerais. 

Área Amostral Fitofisionomia Coordenadas – Datum SIRGAS 2000 

FLO-01 FESD 23K 610350 / 7738521 

FLO-02 FESD 23K 616266 / 7736755 

FLO-03 FESD 23K 618053 / 7735495 

FLO-04 FESD 23K 614869 / 7735292 

FLO-05 FESD 23K 613452 / 7734129 

FLO-06 FESD 23K 608532 / 7734022 

FLO-07 FESD 23k 613696 / 7732920 

CRU-01 Campo rupestre 23K 610705/ 7734415 

C-01 Campo limpo / Cerrado 23K 616624 / 7738210 

5.2.3 -  Herpetofauna  

Baseando-se em uma compilação de dados provenientes de estudos efetuados na CSN Mineração - Unidade 
Congonhas, foram registradas 11 espécies da herpetofauna que possuem grande relevância para 
conservação por serem ameaçadas de extinção conforme nas listas estaduais, nacionais ou globais, COPAM, 
2010; MMA, 2014; IUCN, 2019).  (Pithecopus ayeaye e Hydromedusa maximiliani), classificadas na categoria 
Quase Ameaçada (Aplastodiscus cavicola e Bokermannohyla martinsi), Dados Insuficientes (Ischnocnema 
izecksohni e Pseudopaludicola murundu), endêmicas da Serra do Espinhaço (Bokermannohyla martinsi, 
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Bokermannohyla aff. feioi, Phasmahyla jandaia e Ameivula cipoensis), endêmicas da Mata Atlântica cujos 
registros na área de estudo são únicos no Quadrilátero Ferrífero (Physalaemus signifer), potencialmente 
novas para a ciência (Bokermannohyla aff. feioi) e/ou de status taxonômico incerto com possibilidade de ser 
uma espécie ameaçada de extinção (Bokermannohyla gr. circumdata) (Quadro 11).  

Quadro 11: Espécies da herpetofauna ameaçadas, deficientes em dados, raras ou endêmicas registradas na região 
da CSN Mineração, Congonhas, Minas Gerais. 

Táxon Relevância para conservação Hábitat 

Pithecopus ayeaye Ameaçada de extinção (CR) 
Riachos temporários em meio 

ambiente campestre 

Hydromedusa maximiliani Ameaçada de extinção (VU) 
Riachos permanentes em meio a 

mata 

Aplastodiscus cavicola 
Quase ameaçada (NT), endêmica da 

Mata Atlântica 

Riachos de pouca correnteza e 
brejos associados à borda ou 

interior de mata 

Bokermannohyla martinsi 
Quase ameaçada (NT), endêmica do 

Quadrilátero Ferrífero 

Riachos permanentes, 
encachoeirados com fundo 
pedregoso em meio à mata 

Ischnocnema izecksohni 
Dados insuficientes (DD), endêmica da 

Mata Atlântica 
Borda ou interior de mata 

Pseudopaludicola murundu Dados insuficientes (DD) 
Alagadiços temporários em áreas 

de campo natural 

Bokermannohyla aff. feioi 
Potencialmente nova, endêmica do 

Quadrilátero Ferrífero 
Riachos permanentes em meio à 

mata 

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 

Phasmahyla jandaia Endêmica do Espinhaço 
Riachos permanentes em meio à 

mata 

Ameivula cipoensis 
Endêmica do Espinhaço, primeiro 

registro para o Quadrilátero Ferrífero 
Áreas campestres naturais 

Physalaemus signifer 
Endêmica da Mata Atlântica, primeiro 

registro para Minas Gerais 
Poças temporárias em meio à 

mata 

Legenda: Status de conservação: CR (Criticamente Ameaçada); VU (Vulnerável); NT (Quase Ameaçada); DD (Dados 
Insuficientes). 

O Programa de Monitoramento da Herpetofauna foi reestruturado para funcionar como um monitoramento 
de espécies bioindicadoras e com grande relevância para a conservação a herpetofauna (ameaçadas, 
endêmicas, potencialmente novas) e não mais como uma sucessão de levantamentos como apontado no 
Parecer Único nº 108/2016 (SIAM). Dessa forma, mudanças metodológicas foram propostas. Além do 
direcionamento espécie específico do Programa e a obtenção de dados populacionais quantitativos, agora 
não mais serão necessárias campanhas na estação seca visto que as espécies selecionadas (bioindicadoras) 
apresentam atividade concentrada na estação chuvosa. 

Todas essas espécies serão estudadas durante a execução do Programa de Monitoramento e Conservação 
da Herpetofauna. No entanto, algumas serão alvo de monitoramento populacional específico 
(bioindicadoras), outras de mapeamento e datação de registros e duas de estudos taxonômicos e 
conservacionistas. Dessa forma, a execução do Programa deverá ser dividida em três subprogramas em 
função da metodologia de trabalho e objetivos totalmente distintos: o Subprograma de Monitoramento de 
Anfíbios e Répteis Ameaçados, Deficientes em Dados, raros e/ou Endêmicos; o Subprograma de 
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Monitoramento do Cágado Ameaçado Hydromedusa maximiliani e o Subprograma de Taxonomia e 
Conservação das Espécies de Bokermannohyla. 

Visando o registro das espécies de importância da herpetofauna, as atividades de campo preveem a 
amostragem dos nove pontos amostrais descritos anteriormente. No entanto, e visando o atendimento dos 
objetivos específicos dos Subprogramas as áreas de amostragem poderão sofrer alterações desde que 
verificada esta necessidade in loco e considerando os tipos de microambientes necessários à cada espécie. 

No Parecer Único Nº 0387096/2019 a equipe da SUPRI solicitou “a revisão do Programa de Monitoramento 
de Fauna, com especial atenção às espécies mencionadas nos estudos: Ololygon longilinea e Aplastodiscus 
cavicola, da herpetofauna”. A presente revisão foi realizada e foi criado um subprograma específico para 
monitorar A. cavicola, uma espécie que apesar de não estar ameaçada, não ser endêmica do Quadrilátero 
Ferrífero (nem do Espinhaço), nem ser potencialmente nova, encontra-se Quase Ameaçada (NT) segundo a 
IUCN (2019). 

A espécie O. longilinea não se encontra ameaçada ou mesmo nas categorias Dados Insuficientes (DD) ou 
Quase Ameaçada (NT) nas listas estaduais, nacionais ou globais, nas quais é listado como Menos Preocupante 
(LC) (COPAM, 2010; MMA, 2014; IUCN, 2019). O. longilinea ocorre desde Poços de Caldas, passando por 
algumas serras do sul de Minas Gerais até o Quadrilátero Ferrífero (Silva et al., 2018). No Quadrilátero 
Ferrífero a espécie encontra-se bem distribuída (Figura 2, Leite et al., 2019). Na área da CSN, O. longilinea é 
também uma espécie comum e bem distribuída. A espécies foi registrada em 12 dos 18 estudos ambientais 
revisados em Biocev (2019). Nesse mesmo estudo, O. longilinea ocorreu em oito pontos e foi a espécie que 
ocorreu no maior número de pontos, ou seja, a espécie mais bem distribuída entre os pontos da área de 
estudo. 
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Figura 2: Distribuição geográfica de Ololygon longilinea no quadrilátero Ferrífero. Fonte: Leite et al. (2019). 

Por esse motivo, O. longilinea não foi selecionada como espécie alvo para o Programa de Monitoramento e 
Conservação da Herpetofauna, onde foram incluídas apenas 11 espécies da herpetofauna que possuem 
grande relevância para conservação por serem ameaçadas de extinção (Pithecopus ayeaye e Hydromedusa 
maximiliani), classificadas na categoria Quase Ameaçada (Aplastodiscus cavicola e Bokermannohyla 
martinsi), Dados Insuficientes (Ischnocnema izecksohni e Pseudopaludicola murundu), endêmicas da Serra do 
Espinhaço (Bokermannohyla martinsi, Bokermannohyla aff. feioi, Phasmahyla jandaia, Ameivula cipoensis), 
endêmicas da Mata Atlântica cujos registros na área de estudo são únicos no Quadrilátero Ferrífero 
(Physalaemus signifer), potencialmente novas para a ciência (Bokermannohyla aff. feioi) e/ou de status 
taxonômico incerto com possibilidade de ser uma espécie ameaçada de extinção (Bokermannohyla gr. 
circumdata), objetivando um monitoramento focado em espécies que de fato merecem maior atenção, de 
forma a atender à condicionante Nº 05 do Anexo I do Parecer Único nº 108/2016 (SIAM). 

Mesmo dentro desse seleto grupo de 11 espécies acima mencionados, apenas cinco espécies foram 
escolhidas como foco para o monitoramento populacional específico (Pithecopus ayeaye, Bokermannohyla 
martinsi, Bokermannohyla aff. feioi, Phasmahyla jandaia e Hydromedusa maximiliani. As demais espécies 
serão alvo de mapeamento, datação de registros pretéritos (realizados em estudos ambientais da CSN) e 
busca por novas populações dentro da área de influência do empreendimento. Dessa forma, visto que O. 
longilinea não encontra-se na mesma categoria de relevância para a conservação do que as 11 espécies já 
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contempladas pelo Programa de Monitoramento e Conservação da Herpetofauna, a espécie entra no PMF 
da herpetofauna e não como alvo de monitoramento populacional específico, mas apenas para o 
mapeamento, datação de registros pretéritos e busca por novas populações dentro da área de influência do 
empreendimento. 

 Subprograma de Monitoramento de Anfíbios e Répteis Ameaçados, Deficientes em Dados, Raros 
e/ou Endêmicos 

Os objetivos desse subprograma são: 

• Monitorar populações dos anfíbios Phyllomedusa ayeaye, Bokermannohyla martinsi, 

Bokermannohyla aff. feioi, Aplastodiscus cavicola e Phasmahyla jandaia. 

• Verificar se existe relação entre possíveis variações no tamanho das populações e atividades 

decorrentes da operação do empreendimento. 

• Mapear e buscar por novos registros/populações de todas as espécies da herpetofauna ameaçada, 

deficientes em dados, raras ou endêmicas dentro da área de influência do empreendimento. 

As espécies selecionadas para o estudo são as que possuem um conjunto de características da sua história 
de vida que permita ou facilite a detecção de variações em seus tamanhos populacionais e por consequência, 
a associação dessas variações com as atividades decorrentes da operação do empreendimento. As espécies 
escolhidas precisavam ter adultos facilmente detectáveis pelo canto; girinos facilmente detectáveis e com 
desenvolvimento relativamente longo (mais de dois meses); possuir reprodução concentrada na estação 
chuvosa, mas não explosiva; e ser sensíveis a modificações ambientais (bioindicadoras). As espécies 
selecionadas ocorrem em ambiente florestal (Bokermannohyla martinsi, Bokermannohyla aff. feioi, 
Phasmahyla jandaia) e campestre (e.g. campo rupestre, campo cerrado; Phyllomedusa ayeaye). 

Deverão ser monitoradas a abundância de girinos e adultos em ao menos quatro riachos dentro da CSN 
Mineração que abriguem populações, as mais abundantes possíveis, das espécies selecionadas. Estas áreas 
deverão ser devidamente mapeadas in loco. No entanto, visto que um dos objetivos deste Subprograma é a 
investigação de novas populações, novas áreas poderão ser sugeridas ao longo da execução do Subprograma.  

5.2.3.1.1 -  Metodologias 

O monitoramento de adultos das populações deverá ser estimado por meio de Transectos Acústicos (Audio 
Transects) noturnos, em que o observador percorre um determinado transecto em velocidade constante e 
contabiliza a abundância de machos da espécie vocalizando nesse trecho. Os transectos não precisam ser do 
mesmo comprimento, mas precisam constituir amostragens representativas das populações, visto que o 
tamanho populacional não será comparado entre os riachos, mas sim a variação do tamanho populacional 
ao longo do monitoramento. 

Para o monitoramento das populações de girinos por Transectos Visuais (Visual Transects) deverão ser 
realizados nos mesmos trechos selecionados para os adultos. Esses transectos serão percorridos durante o 
dia ou a noite, padronizando-se o esforço amostral (horas/homem) e o turno de trabalho (dia ou noite), e 
todos os seus girinos serão coletados e avaliados segundo seus estágios de desenvolvimento e 
imediatamente liberados. Cuidado deve ser tomado para devolver os indivíduos exatamente ao lugar onde 
foram coletados. 
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Esses dados são para monitorar quantitativamente o tamanho da população da espécie em cada transecto, 
e, ainda, analisar a estrutura da população segundo os estágios de desenvolvimento, o que permite verificar 
se o recrutamento de novos indivíduos à população está ocorrendo. 

Serão mapeados e datados todos os registros pretéritos (realizados em estudos ambientais da CSN 
Mineração) das espécies que possuem grande relevância para a conservação. Em campo, novos 
registros/populações serão buscados dentro e fora da área de influência do empreendimento. 

Para este monitoramento são previstas uma campanha por mês ao longo da estação chuvosa (novembro, 
dezembro e janeiro), cada uma com duração de 10 dias. Oito destes dias deverão destinados ao 
monitoramento e dois à busca por novas populações das espécies. 

 Subprograma de Monitoramento do Cágado Ameaçado Hydromedusa maximiliani 

Os objetivos desse subprograma são: 

• Monitorar populações do cágado ameaçado Hydromedusa maximiliani; 

• Verificar se existe relação entre possíveis variações no tamanho das populações e atividades 

decorrentes da operação do empreendimento; 

• Mapear e buscar por novos registros/populações da espécie dentro e fora da área de influência do 

empreendimento. 

Para o monitoramento do cágado Hydromedusa maximiliani serão realizadas duas campanhas anuais com a 
duração de sete dias efetivos cada. As campanhas devem ser em realizadas em março e no final de 
setembro/início de outubro (antes do início das chuvas), quando a precipitação pluviométrica é 
relativamente pequena, mas as temperaturas estão relativamente elevadas, criando condições ótimas para 
o registro da espécie. Cada campanha deverá ter a duração de sete dias efetivos, cinco destinados ao 
monitoramento de trechos fixos e dois para buscar por novas populações. 

Para o monitoramento das populações serão escolhidos cinco trechos fixos de riachos. As áreas onde a 
espécie já foi registrada estão mapeadas na Figura 3 para melhor embasamento dos locais propícios à 
espécie. 

5.2.3.2.1 -  Metodologias 

A captura se dará por meio de armadilhas do tipo covo, que deverão ser instaladas nos pontos amostrais 
indicados na Figura 3, assim como em novos locais propícios à ocorrência de H. maximiliani, visando o registro 
de novas populações (Quadro 12). 



   
 

Página 65 de 154 
 

CSN Mineração – Unidade Congonhas 
Estudo de Impacto Ambiental – Projeto da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte 
BPI_CSN_ALTBAN_EIA_LC_VOL V 

 
Figura 3: Pontos de amostragem onde a espécie foi previamente registrada na CSN Mineração. 

 
Quadro 12: Pontos amostrais sugeridos, até o momento, para aplicação das metodologias para captura de H. 

maximiliani na CSN Mineração, Congonhas, Minas Gerais. 

Área Amostral Metodologia 

FLO-02 Armadilha covo 

FLO-04 Armadilha covo 

FLO-05 Armadilha covo 

A cada campanha, o esforço amostral em cada riacho será de 15 armadilhas-dia. As armadilhas deverão estar 
localizadas a uma distância mínima de cerca de 10 metros uma da outra, mas sempre armadas conforme a 
disponibilidade de locais favoráveis à captura de H. maximiliani (e.g. remansos, poços, barrancos pouco 
inclinados com vegetação marginal e galhadas). As armadilhas serão instaladas à tarde, amostradas durante 
uma noite e checadas na manhã seguinte, quando deverão ser retiradas e rearmadas em trecho ainda não 
amostrado. As armadilhas devem ser iscadas com latas de sardinha perfurada e instaladas na margem dos 
corpos de água, de forma a ficarem com a porção superior fora do nível da água para permitir a respiração 
dos animais capturados. Ainda, uma boia na armadilha deverá ser usada para evitar sua submersão total. 

A busca por novos registros/populações da espécie dentro da área de influência do empreendimento deverá 
ser realizada em dois dias, seguindo o esforço diário e metodologia acima descritos para o monitoramento. 

Os quelônios capturados devem ser sexados, ter o comprimento e massa medidos e ter uma amostra de 
sangue ou tecido coletados e depositados em instituição científica. Os indivíduos devem ser individualizados 
por meio da inserção de “passive integrated transponder (PIT) tags” ou marcação do casco. Os espécimes 
deverão ser soltos no mesmo local de captura. A cada recaptura, em diferentes campanhas, a coleta de dados 
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biométricos (mensuração e pesagem) deverá ser efetuada. Para fins comparativos, a abundância relativa de 
indivíduos deverá ser comparada sempre considerando o mesmo trecho de riacho e a mesma época de 
amostragem. 

O Subprograma de Monitoramento do Cágado Ameaçado Hydromedusa maximiliani deverá ser executado 
durante três anos, e será avaliado sua continuidade após este prazo. 

 Subprograma de Taxonomia e Conservação de Espécies de Bokermannohyla 

Os objetivos desse subprograma são: 

• Estabelecer parcerias com instituições acadêmicas no intuito de viabilizar a realização de estudos 

taxonômicos e conservacionistas sobre duas espécies de Bokermannohyla; 

• Descrever (publicação de artigo) a espécie potencialmente nova Bokermannohyla aff. feioi; 

• Realizar estudos para definição do status taxonômico de Bokermannohyla gr. circumdata e 

consequentemente seu status de ameaça. 

Em vista dos diferentes objetivos e particularidades dos projetos de pesquisa alvos deste Subprograma, cujos 
objetivos principais é o estudo taxonômico-conservacionista e a publicação de artigo científico das espécies 
potenciais do gênero Bokermannohyla, a BIOCEV detalha a seguir a metodologia a ser aplicada para cada 
morfotipo. Ambos contarão com três anos de estudos, sendo o primeiro destinado à obtenção e 
processamento de dados, o segundo à análise de dados e preparação dos manuscritos e o terceiro à 
submissão dos artigos científicos.  

5.2.3.3.1 -  Bokermannohyla gr. circumdata 

Para verificar se o táxon Bokermannohyla gr. circumdata, que ocorre na área da CSN, pertence à espécie 
Criticamente Ameaçada B. vulcaniae ou se trata de uma espécie nova, serão realizadas análises comparativas 
da genética, morfologia de adultos, larvas e vocalizações desses táxons. Para obtenção do material de B. 
vulcaniae, necessário para a realização das análises comparativas serão realizadas campanhas de campo na 
região da localidade tipo da espécie, conhecida como Morro do Ferro, em Poços de Caldas, Minas Gerais. A 
espécie também ocorre no Parque Municipal Serra de São Domingos e Jardim Botânico, ambos de 
propriedade da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, onde será buscada. 

A campanha, a ser realizada na estação chuvosa, poderá ter duração de 10 dias, ou ser partida em duas 
campanhas menores de 5-6 dias, visando maior sucesso na obtenção de material para o estudo. Deverão ser 
coletadas séries representativas de adultos (no mínimo cinco machos e cinco fêmeas, sendo desejável 10 
indivíduos de cada sexo) e girinos da espécie. Todos os espécimes coletados terão amostras de tecido 
retiradas para a realização de análises genéticas comparativas. Os espécimes serão procurados por meio 
exclusivo de busca ativa. Adicionalmente, serão gravadas as vocalizações de cerca de 10 indivíduos, se 
possível. As campanhas serão realizadas por dois biólogos herpetólogos com experiência em taxonomia de 
anfíbios e capazes de obter todos os dados necessários para a realização das análises comparativas.  

Para realizar análises filogenéticas e/ou filogeográficas necessárias à investigação do status taxonômico de 
Bokermannohyla gr. circumdata será necessário que sejam incluídas nas análises sequências de DNA de 
outras espécies do gênero, o qual possui 32 espécies já conhecidas até o presente momento. Para tanto, faz-
se necessário a obtenção de amostras de tecidos do máximo de espécies possível do grupo, seguida da 
extração e purificação do seu DNA permitindo à amplificação de fragmentos de genes selecionados por meio 
de primers desenvolvidos especificamente para espécies de Bokermannohyla.  
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Visto à dificuldade e o elevado custo e tempo necessários para obtenção dessas amostras de outras espécies 
de Bokermannohyla e realização das análises subsequentes, essas serão realizadas por meio do 
estabelecimento de parceira com instituição de pesquisa que já desenvolve pesquisa com as espécies em 
questão e, portanto, já possui amostras de tecido das demais espécies. Mais detalhes desta parceria são 
descritos no item 5.2.3.3.3 - a seguir. 

Por fim, para a comparação morfológica dos espécimes de Bokermannohyla gr. circumdata, provenientes da 
CSN e de B. vulcaniae, com a série tipo das demais espécies do gênero, serão realizadas visitas às principais 
coleções brasileiras como o Museu Nacional do Rio de Janeiro e o Museu de Zoologia da Universidade de São 
Paulo. Observa-se que a coleção de anfíbios do Museus Nacional não foi afetada pelo recente incêndio. 
Prevê-se a realização e duas visitas a museus com a duração de 3 a 4 dias cada. Após a realização das análises 
morfológicas, moleculares e acústicas, os resultados da pesquisa se consolidarão com a redação, submissão 
e publicação de um artigo científico. 

5.2.3.3.2 -  Bokermannohyla aff. feioi 

Para investigação do status taxonômico de Bokermannohyla aff. feioi serão realizadas análises comparativas 
da genética, morfologia de adultos, larvas e vocalizações que permitam diferenciá-la das outras espécies 
correlatas do grupo - B. nanuzae e B. feioi.   

As análises filogenéticas e/ou filogeográficas necessárias para tal investigação exigem que sejam incluídas 
sequências de DNA de um número representativo de populações destas três espécies, minimamente.  Para 
tanto, estas amostras serão coletadas de forma a cobrir toda a distribuição geográfica desses táxons, desde 
a Serra de Ibitipoca (localidade tipo de B. feioi), passando por Congonhas (local de ocorrência de B. aff. feioi), 
Serra do Cipó (localidade tipo de B. nanuzae) até Serra de Botumirim (extremo norte da distribuição de B. 
nanuzae). Caso não sejam incluídas amostras de toda essa extensão geográfica não será possível obter a 
resolução necessária para se chegar à conclusão sobre o status taxonômico da espécie. 

As amostras terão o DNA extraído, purificado e amplificado para fragmentos de genes selecionados por meio 
de primers especificamente desenvolvidos para espécies de Bokermannohyla. Para tanto, e após coletas de 
campo de indivíduos e vocalizações da espécie, as devidas análises e posterior produção científica serão 
realizadas mediante parceria firmada entre a BIOCEV e o professor Felipe Leite da Universidade Federal de 
Viçosa (ver no item 2.1.3.3.3 abaixo). Destaca-se que o colaborador já vem atuando na pesquisa com a 
espécie em questão e, portanto, possui o conhecimento necessário para as amostragens de campo, além 
agregar substancialmente ao desenvolvimento e qualidade do trabalho. Desta forma, o material será 
coletado em campo pela equipe. Dados já coletados que estejam disponíveis poderão ser eventualmente 
utilizados.  

A comparação morfológica dos espécimes coletados da potencial espécie nova com a série tipo das demais 
espécies do gênero, serão realizadas mediante visitas às principais em coleções brasileiras como o Museu 
Nacional do Rio de Janeiro e o Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. Após a realização das 
análises morfológicas, moleculares e acústicas, a potencial descrição da espécie se consolidará com a redação 
e submissão de artigo científico. 

5.2.3.3.3 -  Parcerias com Instituições Acadêmicas de Pesquisa 

Para o alcance dos objetivos aqui propostos é fundamental que seja firmada uma parceria com universidades 
e pesquisadores de notório saber sobre a taxonomia de anfíbios do Quadrilátero Ferrífero e que já estejam 
pesquisando as espécies em questão. 
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A realização dos projetos de pesquisa alvo deste Subprograma é uma tarefa de grande complexidade técnico-
científica que requer mão de obra altamente especializada para sua conclusão dentro do prazo estipulado. 
Nesse sentido, a BIOCEV já estabeleceu contato com o Laboratório Sagarana de Herpetologia, da 
Universidade Federal de Viçosa, campus Florestal - a parceria necessária ao escopo alvo desta proposta. As 
informações completas acerca da experiência dos pesquisadores supracitados no gênero Bokermannohyla 
são fornecidas no item 5 - COMPOSIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA.  

 Subprograma da espécie de anfíbio Aplastodiscus cavicola 

Aplastodiscus cavicola (Figura 4) é uma perereca endêmica da Mata Atlântica com distribuição geográfica 
restrita aos estados de Minas Gerais e Espírito Santo (Berneck, 2013). A espécie é considerada Quase 
Ameaçada (NT; IUCN, 2019) devido à sua distribuição restrita e o declínio da qualidade do habitat (Cruz et 
al., 2004). Na área da CSN Mineração, a espécie apresenta distribuição restrita às matas da região conhecida 
como ARL Simeão, na porção leste da área da Mina Casa de Pedra. O presente subprograma propõe-se a 
complementar o Programa de Monitoramento e Conservação da Herpetofauna, que já conta com três outros 
subprogramas em andamento (Subprograma de Monitoramento de Anfíbios e Répteis Ameaçados, 
Deficientes em Dados, Raros e/ou Endêmicos; Subprograma de Monitoramento do Cágado Ameaçado 
Hydromedusa maximiliani; Subprograma de Taxonomia e Conservação de Espécies de Bokermannohyla). 

 
Figura 4: Macho adulto de Aplastodiscus cavicola (perereca). 

Os objetivos propostos para o presente subprograma são: 

• Monitorar as populações do anfíbio Aplastodiscus cavicola ocorrentes nas áreas alvo; 

• Verificar se existe relação entre possíveis variações no tamanho das populações e atividades 
decorrentes da operação do empreendimento. 

5.2.3.4.1 -  Metodologia 

A abundância de indivíduos adultos de Aplastodiscus cavicola deverá ser monitorada em pelo menos quatro 
pontos que abriguem populações abundantes da espécie (que tenham registros já confirmados da espécie). 
Abaixo seguem relacionados cinco pontos em que a espécie já foi registrada anteriormente e, portanto, 
poderão ser inclusos na malha amostral, todos localizados na região “ARL Simeão” em ambiente de brejo ou 
lagoa associado à riacho permanente no interior ou na borda de mata (Quadro 13). Entretanto, a definição 



   
 

Página 69 de 154 
 

CSN Mineração – Unidade Congonhas 
Estudo de Impacto Ambiental – Projeto da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte 
BPI_CSN_ALTBAN_EIA_LC_VOL V 

dos quatro pontos permanentes do programa deverá ser feita durante a primeira atividade de campo do 
monitoramento, sendo excluído o ponto com registro de menor abundância. Segue na Figura 5 mapa com os 
pontos pré-selecionados e o limite da CSN para melhor visualização. 

Quadro 13: Pontos pré-selecionados para o subprograma de monitoramento de Aplastodiscus cavicola (perereca) 
na área do Área de Reserva Legal Simeão. 

Ponto Coordenadas 23 K (Datum SIRGAS 2000)  

1 616169 7736705 

2 617140 7736736 

3 617597 7735628 

4 618109 7735427 

5 614867 7735310 

 

 
Figura 5: Mapa com as localizações dos pontos pré-selecionados para o subprograma de monitoramento de 

Aplastodiscus cavicola na área do ARL Simeão. 

A abundância das populações será estimada por meio de transectos acústicos noturnos (um transecto por 
ponto), em que o observador percorre um determinado transecto em velocidade constante e contabiliza a 
abundância de machos vocalizando e em repouso, fêmeas e imagos da espécie nesse trecho. A definição do 
comprimento dos transectos (que poderá ser variável) deverá ser realizada durante a atividade de campo, 
por depender da atividade dos espécimes na assembleia reprodutiva. Desta forma, os transectos não 
possuem tamanho mínimo e nem precisam ser do mesmo comprimento, mas devem ter o comprimento 
necessário para constituir amostragens representativas das populações, visto que o tamanho populacional 
não será comparado entre os transectos, mas sim a variação do tamanho populacional de cada transecto ao 
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longo das campanhas do monitoramento. Optou-se por não monitorar os girinos da espécie por serem de 
difícil encontro e captura, uma vez que ocorrem em ambientes com bastante lama e folhiço.  

Visto que A. cavicola apresenta atividade concentrada durante a estação chuvosa, as amostragens deverão 
ocorrer somente durante esta estação e contarão com três campanhas mensais, de dois dias cada, realizadas 
em novembro, dezembro e janeiro. Cada transecto deverá ser amostrado uma vez por campanha, sendo 
assim dois transectos vistoriados a cada noite. 

5.2.4 -  Mastofauna  

Após compilação dos 17 estudos ambientais dentro da área de Casa de Pedra, foram identificadas 11 espécies 
ameaçadas ou com interesse conservacionista (Quadro 14). 

Quadro 14: Espécies de mamíferos ameaçados ou com interesse conservacionista registrados dentro da área da CSN 
Mineração – Unidade Congonhas. 

Táxon Nome Popular 
Dados Secundários Status de ameaça 

Bibliografia Estadual Nacional Mundial 

Alouatta guariba MA Bugio-ruivo 13 VU VU LC 

Callicebus nigrifrons MA Sauá 12; 13; 14; 16; 17 - - NT 

Chrysocyon brachyurus Lobo-guará 
3; 4; 7; 8; 10; 12; 13; 

14; 16; 17 
VU VU NT 

Herpailurus yagouaroundi Gato-mourisco 13; 14 - VU LC 

Leopardus guttulus 
Gato-do-mato-

pequeno 
10; 11; 13 VU VU VU 

Leopardus pardalis Jaguatirica 11; 12; 13; 14; 17 VU - LC 

Leopardus wiedii 
Gato-do-mato-

pequeno 
13 EN VU NT 

Mazama americana Veado-mateiro 3; 4; 12; 16; 17 - DD DD 

Myrmecophaga tridactyla 
Tamanduá-

bandeira 
- VU VU VU 

Pecari tajacu Cateto 8 VU - LC 

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

14; 15; 16: 17 
VU VU LC 

Legenda: 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. 

 Subprograma de Monitoramento da Mastofauna terrestre de médio e grande porte 

Para a confirmação da presença das espécies ameaçadas ou com interesse conservacionista na área da CSN 
Mineração serão aplicadas as seguintes metodologias nas áreas indicadas no Quadro 15. 

Quadro 15: Áreas amostrais e metodologias da mastofauna de médio-grande porte selecionadas para o Programa 
de Monitoramento da Fauna Ameaçada da CSN Mineração, unidade Congonhas. 

Área Amostral Metodologia 

FLO-01 Busca Ativa, CAM 

FLO-02 Busca Ativa, CAM 
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Área Amostral Metodologia 

FLO-04 Busca Ativa, CAM 

FLO-05 Busca Ativa, CAM 

FLO-07 Busca Ativa, CAM 

CRU-01 Busca Ativa, CAM 

C-01 Busca Ativa, CAM 

5.2.4.1.1 -  Metodologias 

Ambas metodologias deverão ser realizadas em duas campanhas anuais, contemplando as estações de seca 
e chuva, com duração de aproximadamente oito dias cada. 

Busca Ativa por Evidências Diretas e Indiretas 

A busca por evidências diretas tem como objetivo a visualização e zoofonia (vocalização) dos animais 
presentes na área. Para tanto, deverão ser realizados censos em busca de registros de mamíferos tanto no 
período diurno quanto noturno. As sete áreas amostrais selecionadas deverão ser percorridas a pé a uma 
velocidade de cerca de 1 km/h, perfazendo o esforço de 2h por área - 1h diurna e 1h noturna por área, por 
campanha.  

Todas as observações diretas e de evidências indiretas das espécies da mastofauna deverão ser devidamente 
anotadas. A busca ativa por evidências indiretas consiste no registro de vestígios (pegadas, tocas, ninhos, 
trilhas, restos alimentares e fezes) da mastofauna. Os vestígios deverão ser identificados com o auxílio de 
bibliografia especializada (Borges & Tomás, 2004) e experiência do biólogo responsável.  

Armadilhas Fotográficas (Camera Trap) 

Deverão ser utilizadas armadilhas fotográficas a qual possui um sensor passivo para detecção de calor e/ou 
movimento (“Passive Infra-Red - PIR”) e dispositivo de LEDs infravermelhos que funcionam como flash, 
permitindo fotos noturnas (em preto e branco) e fotos diurnas (coloridas).  

O equipamento deverá ser programado para disparar em intervalos mínimos de 40 segundos, evitando-se 
muitas fotos de um mesmo indivíduo, bem como o registro de data e hora, sendo mantido em funcionamento 
24 horas por dia ao longo da amostragem. Após o período de amostragem de cinco dias efetivos, todas as 
armadilhas deverão ser retiradas para análise das fotografias captadas.  

Primatas 

Para as amostragens de primatas, além das metodologias já utilizadas será incorporado o método de 
playback, contendo vocalizações de Alouatta guariba (bugio-ruivo) considerado vulnerável, e a espécie 
Callicebus nigrifrons (sauá) considerada quase ameaçada . Estas espécies possuem registros anteriores na 
área de estudo através de dados secundários (SETE, 2003a; SETE, 2003b; SPELAYON, 2010b; SETE, 2013; 
YPÊBIO, 2014; SETE, 2015; YPÊBIO, 2015; BIOCEV, 2016; BIOCEV, 2017b; SETE, 2017). 

Vocalizações para primatas 

O playback é um método utilizado para localização de primatas e consiste na emissão da gravação de 
vocalizações das espécies com distribuição conhecida para uma determinada região, através de um 
autofalante, em diferentes locais da área amostral, com o objetivo de obter a resposta dos animais (ROSS & 
REEVE, 2011). Normalmente, os animais somente se aproximam da fonte de playback se esta estiver dentro 
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dos limites de seu território (KIERULFF & RYLANDS, 2003). Esta metodologia, quando utilizada em excesso, 
pode vir a acarretar riscos, como o estresse dos animais (ROSS & REEVE, 2011). Por isso, o playback deve ser 
utilizado apenas para localizar os animais e registrar o ambiente de uso.  

A sessão do playback consiste da emissão da vocalização da espécie por 5 minutos e um tempo de espera de 
resposta de 5 minutos entre as vocalizações. Sempre que se obtida uma resposta positiva, as emissões devem 
ser imediatamente cessadas. 

 Subprograma de Monitoramento da Mastofauna terrestre de pequeno porte 

Visando à confirmação da espécie Thaptomys nigrita (rato-do-mato) na CSN Mineração a metodologia deverá 
ser aplicada em uma única área amostral Quadro 16, local este onde o táxon Thaptomys cf. nigrita foi 
registrado. 

Quadro 16: Área amostral e metodologia da mastofauna de pequeno selecionada para o Programa de 
Monitoramento da Fauna Ameaçada da CSN Mineração, unidade Congonhas, Minas Gerais. 

Área Amostral Metodologia 

FLO-05 Live Trap 

5.2.4.2.1 -  Metodologias 

Live Traps – Armadilha Sherman e Tomahawk 

A amostragem de pequenos mamíferos não voadores deverá ser realizada a partir da metodologia de 
captura-marcação-recaptura por meio de armadilhas de captura Live Traps tipo Sherman e Tomahawk. As 
armadilhas deverão ser iscadas com uma mistura atrativa de paçoca, sardinha e fatias de banana. 

Os indivíduos capturados deverão ser identificados em nível específico sempre que possível e ter anotadas 
suas medidas corporais (peso, comprimento da cauda, comprimento cabeça e do corpo, comprimento da 
pata posterior e comprimento orelha), além da sexagem e tomada da condição reprodutiva (com filhotes na 
bolsa marsupial e/ou lactante para fêmeas de marsupiais e testículo escrotal ou abdominal para machos de 
roedores). Além disso, deverá ser tomado o padrão de erupção dos dentes em marsupiais. Para a 
individualização e posterior análise populacional deverão ser utilizadas anilhas numeradas, próprias para 
marcação auricular de pequenos mamíferos (Small Animal EarTag). Após anilhamento os espécimes 
capturados deverão ser soltos no mesmo local de captura. 

Todos os indivíduos capturados no estudo deverão ser identificados com base em comparações de espécimes 
depositados em coleções científicas de referência e através de descrições morfológicas descritas em Patton 
et al. (2015) para a ordem Rodentia, e para os marsupiais Rossi et al. (2012). 

Deverá ser instalado um transecto contendo 20 armadilhas, equidistantes em três metros, dispostas no chão 
e no sub-bosque, alternando-se os tipos de armadilha (Sherman ou Tomahawk). As armadilhas deverão ser 
vistoriadas diariamente pela manhã. Quando necessário, as iscas deverão ser trocadas em intervalos de, no 
máximo, dois dias. 

Deverão ser realizadas duas campanhas anuais, contemplando as estações de seca e chuva, onde cada 
campanha terá duração de aproximadamente seis dias. 
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5.2.5 -  Avifauna  

 Subprograma de Monitoramento da Avifauna ameaçada ou de importância conservacionista 

Os objetivos desse subprograma são: 

• Registrar espécies de aves (em especial as ameaçadas e quase-ameaçadas de extinção endêmicas e 

raras regionalmente); 

• Verificar a ocorrência das espécies de aves: Scytalopus iraiensis, Drymophila ochropyga, Augastes 

scutatus, Mycteria americana, Micropygia schomburgkii, Jacamaralcyon tridactyla, Culicivora 

caudacuta, Coryphaspiza melanotis, Microspingus cinereus, Malacoptila striata, Eleoscytalopus 

indigoticus, Porphyrospiza caerulescens e Neothraupis fasciata; 

• Buscar por espécies ameaçadas e quase-ameaçadas da avifauna que não foram registradas na área 

da CSN Mineração - Unidade Congonhas durante os últimos anos, a saber: Augastes scutatus, 

Culicivora caudacuta, Microspingus cinereus e Coryphaspiza melanotis; 

• Apresentar a listagem das espécies ameaçadas e quase-ameaçadas da avifauna registradas durante 

as atividades de campo, assim como seus dados de abundância; 

• Avaliar a interferência do empreendimento sobre as espécies ameaçadas e quase-ameaçadas da 

avifauna, a partir de dados qualitativos e quantitativos, visando futuros programas específicos para 

sua conservação e preservação. 

O Quadro 17, a seguir, apresenta a lista das 13 espécies de aves ameaçadas e quase-ameaçadas previamente 
registradas na área da CSN Mineração - Unidade Congonhas, foco do monitoramento aqui proposto.  

Quadro 17: Espécies de aves ameaçadas e quase-ameaçadas de extinção foco do Programa de Monitoramento da 
Fauna Ameaçada da CSN Mineração - Unidade Congonhas, previamente registradas na área do empreendimento. 

Espécie Nome popular 
Grau de ameaça 

Endemismo 
MG BR IUCN 

Mycteria americana cabeça-seca VU - - - 

Micropygia schomburgkii maxalalagá EN - - - 

Augastes scutatus beija-flor-de-gravata-verde  -  - NT TM 

Jacamaralcyon tridactyla cuitelão  -  - VU MA 

Malacoptila striata barbudo-rajado  -  - NT -  

Drymophila ochropyga choquinha-de-dorso-vermelho  -  - NT MA 

Eleoscytalopus indigoticus macuquinho  -  - NT MA 

Scytalopus iraiensis macuquinho-da-várzea  - EN  EN  MA 

Culicivora caudacuta papa-moscas-do-campo VU  - VU  - 

Porphyrospiza caerulescens campainha-azul  -  - NT CE 

Neothraupis fasciata cigarra-do-campo  -  - NT  - 

Coryphaspiza melanotis tico-tico-de-máscara-negra EN  EN  VU  - 

Microspingus cinereus capacetinho-do-oco-do-pau  - -  VU CE 
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Legenda: Grau de Ameaça: MG (Estadual); BRA (Nacional); IUCN (Mundial) - EN (Em Perigo); VU (Vulnerável); NT (Quase-
ameaçado). Endemismo: CE (Endêmico do Cerrado); MA (Endêmico da Mata Atlântica); TM (Endêmico dos topos de 
montanha do Leste do Brasil). 

No Quadro 18 estão os locais de amostragem da avifauna ameaçada: 

Quadro 18: Pontos de amostragem sugeridos para o registro de espécies de aves ameaçadas e quase-ameaçadas de 
extinção foco do Programa de Monitoramento da Fauna Ameaçada da CSN Mineração - Unidade Congonhas. 

Área Ponto Coordenadas UTM/UPS 

FLO-02 

AV01 23K 616146/7736675 

AV02 23K 616281/7736512 

AV03 23K 616506/7736603 

AV04 23K 616746/7736593 

AV05 23K 616965/7736728 

AV06 23K 617097/7736733 

C-01 

AV07 23K 616778/7738068 

AV08 23K 616963/7737959 

AV09 23K 617193/7737894 

AV10 23K 617395/7737869 

AV11 23K 616629/7738209 

AV12 23K 616452/7738111 

FLO-04 

AV13 23K 615169/7735328 

AV14 23K 615000/7735200 

AV15 23K 614822/7735295 

AV16 23K 614582/7735228 

AV17 23K 614996/7734985 

AV18 23K 614969/7734784 

FLO-06 

AV19 23K 609161/7734699 

AV20 23K 608989/7734587 

AV21 23K 608803/7734321 

AV22 23K 608733/7734134 

AV23 23K 608579/7733994 

AV24 23K 608409/7733694 

Além desses pontos, deverá ser monitorado nas áreas úmidas da CSN as espécies Mycteria americana e 
Augastes scutatus, conforme Figura 6: 
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Figura 6: Áreas potenciais para registros de Mycteria americana (cabeça-seca) e Scytalopus iraiensis 

(macuquinho-da-várzea) localizadas dentro dos limites da CSN Mineração - Unidade Congonhas. 

No caso de A. scutatus, espécie restrita aos campos rupestres sugere-se a busca nos últimos remanescentes 
de campos rupestres e ferruginosos ocorrentes dentro dos limites da CSN Mineração - Unidade Congonhas, 
conforme Figura 7: 
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Figura 7: Áreas potenciais para registros de Augastes scutatus (beija-flor-de-gravata-verde) localizadas dentro 

dos limites da CSN Mineração - Unidade Congonhas. 

5.2.5.1.1 -  Metodologias 

A metodologia a ser utilizada é a execução do método de pontos de escuta, acoplados ao posterior uso da 
técnica de “playback”, visando o registro das espécies de aves ameaçadas e quase-ameaçadas de extinção 
previamente registradas na área da CSN Mineração - Unidade Congonhas. 

Proposto por Blondel et al. (1970) para região temperada e, posteriormente, incorporado nos trópicos por 
Vielliard & Silva (1990), este método baseia-se em observações feitas em pontos fixos. O tempo de 
permanência em cada ponto será de 10 minutos. Durante a amostragem, os registros de todos os indivíduos 
das espécies foco da avifauna deverão ser anotados em caderneta de campo, além das seguintes informações 
para cada registro: tipo de detecção (observação ou reconhecimento de vocalização), número de indivíduos, 
distância estimada do observador e estrato da vegetação (ex: dossel, estrato médio ou sub-bosque), além de 
outras informações sobre história natural que forem pertinentes (ex: itens alimentares consumidos, vestígios 
de reprodução, comportamento territorial). Após a amostragem de 10 minutos em cada ponto, caso as 
espécies foco do PMCFA não sejam registradas, a reprodução de suas vocalizações deverá ser executada com 
o uso de gravador (técnica do “playback”), a fim de atrair eventuais indivíduos que estejam na área sem 
apresentar atividade vocal (Parker, 1991). Sugere-se o uso de dois minutos de “playback” para cada espécie 
foco com potencial de ocorrência em cada ponto e a permanência no mesmo ponto, após a reprodução das 
vocalizações, por mais cinco minutos, a fim de se aumentar as chances de resposta e detecção destas aves. 
As observações deverão ser realizadas com auxílio de binóculos. Sempre que possível, os registros serão 
documentados por meio de fotografias e gravações de vocalizações das aves. As amostragens deverão ser 
efetuadas no período da manhã, quando há maior atividade vocal das aves. 
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As campanhas de amostragem devem ser realizadas com periodicidade trimestral, abrangendo as estações 
chuvosa (duas campanhas por ano) e seca (duas campanhas por ano). 

Para as duas espécies foco que não apresentam potencial para registro nos pontos do PMF (Mycteria 
americana e Augastes scutatus), devem ser realizadas buscas ativas pelas mesmas, durante o primeiro ano 
de estudo, nas áreas sugeridas. Estas buscas devem ser direcionadas aos ambientes propícios à ocorrência 
de ambas as espécies, por meio de caminhadas com uso de binóculos, uma vez que estas duas espécies não 
respondem bem ao “playback”, sendo mais facilmente detectadas por observações. Caso sejam efetuados 
registros das mesmas, os locais de registro deverão ser marcados (com uso de aparelho receptor de GPS) 
para serem acompanhados a partir dos anos subsequentes do PMCFA, usando-se o mesmo método acima 
descrito (pontos de escuta). A distância mínima recomendada entre os pontos é de 200 m. 

O método de análise dos dados deverá ser Índice Pontual de Abundância (IPA) de cada espécie. 

5.2.6 -  Cronograma 

O cronograma de atividades é apresentado a seguir.
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ANO

MÊS J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F

Herpetofauna 

Subprograma de Monitoramento de Anfíbios  e 

Répteis  Ameaçados , Deficientes  em Dados , 

Raros  e/ou Endêmicos

Subprograma de Monitoramento do Cágado 

Ameaçado Hydromedusa maximiliani

Subprograma de Taxonomia e Conservação de 

Espécies  de Bokermannohyla

Mastofauna 

Subprograma de Monitoramento da Mastofauna 

terrestre de médio e grande porte

Subprograma de Monitoramento da Mastofauna 

terrestre de pequeno porte

Avifauna 

Subprograma de Monitoramento da Avi fauna 

ameaçada ou de importância  conservacionis ta

2019 2020 2021 2022

PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONSERVAÇÃO DA FAUNA AMEAÇADA (PMCFA)
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5.3 -  PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FAUNA (PMF) 

O Programa de Monitoramento de Fauna (PMF) será realizado considerando-se as particularidades de cada 
grupo de estudo. O PMF será realizado mediante campanhas semestrais, sendo uma na estação seca e outra 
na chuvosa a cada ano, onde cada campanha terá duração entre cinco e oito dias de amostragem. 

Além dos métodos abaixo descritos, deverão ser anotados os registros fortuitos de espécies que venham a 
ser verificadas em estradas durante os deslocamentos entre as áreas amostrais, de carro ou a pé, assim como 
por meio do registro de indícios indiretos de ocorrência de espécies. Tais registros, para todos os grupos, 
serão classificadas como “encontros ocasionais” (road sampling). 

Posteriormente em eventuais coletas de material biológico serão incentivadas quando houver necessidade 
de confirmação de sua identificação taxonômica e mediante autorização do órgão ambiental. As coletas 
deverão ser depositadas na Coleção da PUC-MG. 

Para atendimento ao PU Nº 0387096/2019, foi adicionada área de amostragem na porção sul do 
empreendimento (FLO-07), que está inserida  próxima a cursos d’água e no interior e borda de mata, onde 
foram registrados diversos grupos da fauna, sendo definidos os pontos para cada grupo em campo na área 
da porção sul. 

De acordo com o item 7.12, com especial atenção aos mamíferos de médio e grande porte (primatas e tatus), 
cumpre ressaltar que as técnicas amostrais utilizadas atualmente no PMF (busca ativa com zoofonia, 
vestígios, estradas, câmera trap e encontros ocasionais) abrangem metodologias próprias para as coletas. 

As espécies de tatus registradas na CSN foram Cabassous sp. (tatu-do-rabo-mole), Dasypus novemcinctus 
(tatu-galinha) e Euphractus sexcinctus (tatu-peba) (SETE, 2007; SPELAYON, 2010a; SPELAYON, 2010b; YPÊBIO, 
2014; SETE, 2015; YPÊBIO, 2015; BIOCEV, 2016; SETE, 2017). Os registros foram feitos nas áreas em que o 
PMF executa o monitoramento. 

Considerando o item 7.15 do Parecer Único 0387096/2019, o Programa de Monitoramento da Fauna 
acrescerá pontos para aplicação da metodologia de live traps em locais adjacentes aos cursos d'água alvo, 
visando a captura de Nectomys squamipes (rato-d´água). 

5.3.1 -  Objetivos específicos 

Monitorar os grupos, avifauna, herpetofauna e mastofauna terrestre e voadora na CSN Mineração - unidade 
Congonhas, abrangendo todas as fitofisionomias da Mineração Casa de Pedra.  

5.3.2 -  Áreas Amostrais 

As áreas deverão ser monitoradas nos pontos descritos no Quadro 19 e na Figura 8 mapa das áreas com o 
limite da CSN Mineração para melhor visualização, levando-se em consideração todos os grupos da fauna.  
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Quadro 19: Pontos amostrais para o Programa de Monitoramento de Fauna na CSN Mineração, Congonhas, Minas 
Gerais. 

Área 
amostral 

Fitofisionomia Caracterização sucinta Coordenadas 

FLO-01 

Floresta Estacional 
Semidecidual. 
Presença de 

córrego 
permanente. 

Estrutura florestal estratificada com presença de 
árvores de médio e grande porte e epífitas. Presença 

de corpos d’água permanentes, sendo poça e córrego. 
Área com grande presença e trânsito de máquinas e 

pessoas na borda, porém com a área interna bem 
preservada. 

23K 610350.00 / 
7738521.00 

FLO-02 

Floresta Estacional 
Semidecidual em 
área de Reserva. 

Área de 
barramento do 
Córrego Mãe 

D’água. 

Estrutura florestal estratificada com presença de 
árvores de médio e grande porte e epífitas. Presença 
de corpos d’água temporários e permanentes, sendo 

alagados, poças e córregos. 

23K 616266.62 / 
7736755.91 

FLO-03 

Floresta Estacional 
Semidecidual em 
área de Reserva. 

Presença de lagoa 
em borda de 

mata. 

Estrutura florestal estratificada com presença de 
árvores de médio e grande porte e epífitas. Fragmento 

em estágio de regeneração inicial. Grande parte do 
ambiente é caracterizado por borda de mata, porém 
verifica-se a presença de floresta menos afetada com 

corpos d’água temporários e permanentes, sendo 
alagados, poças e córregos. 

23K 618053.57 / 
7735495.74 

FLO-04 

Floresta Estacional 
Semidecidual em 
área de Reserva. 

Córrego 
permanente 

presente 

Estrutura florestal estratificada com presença de 
árvores de médio e grande porte e epífitas. Fragmento 

em estágio de regeneração inicial. Grande parte do 
ambiente é caracterizado por borda de mata, porém 
verifica-se a presença de floresta menos afetada com 

corpos d’água temporários e permanentes, sendo 
alagados, poças e córregos. 

23K 614869.11 / 
7735292.28 

FLO- 05 

Floresta Estacional 
Semidecidual em 
área antropizada 

de Barragem 

Estrutura florestal com pouca estratificação, presença 
de árvores de médio e grande porte. Fragmento de 

mata em estádio de regeneração inicial. Presença de 
corpos d’água lênticos com alto grau de antropização e 

impacto. Área com grande presença e trânsito de 
máquinas e pessoas. 

23K 613452.41 / 
7734129.95 

FLO- 06 

Floresta Estacional 
Semidecidual em 
área antropizada 

de Barragem 

Estrutura florestal com pouca estratificação, presença 
de árvores de médio porte. Fragmento de mata em 

estádio de regeneração inicial. Presença de pastagem. 
Presença de corpos d’água lênticos com alto grau de 

antropização e impacto. Área com presença e trânsito 
de e pessoas e animais domésticos. 

23K 608532.21 / 
7734022.55 

FLO-07 
Floresta Estacional 
Semidecidual em 
área antropizada 

Estrutura florestal com pouca estratificação, presença 
de árvores de médio porte. Fragmento de mata em 

estádio de regeneração inicial na porção sul do 
empreendimento. Presença de corpos d’água lênticos 
com alto grau de antropização e impacto. Área com 

presença e trânsito de e pessoas e animais domésticos. 

23k 613696 / 
7732920 

CRU-01 

Campo rupestre 
com área 

antropizada de 
pilha estéril 

Estrutura de campo rupestre com vegetação arbustiva 
em sua maioria, com manchas de vegetação arbóreo-
arbustiva. Também possui área antropizada por pilha 

estéril. 

23K 610705/ 
7734415 
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Área 
amostral 

Fitofisionomia Caracterização sucinta Coordenadas 

C-01 
Campo Limpo / 

Cerrado 

Área aberta com presença de árvores esparsas e 
vegetação arbustiva. Grandes formações rochosas em 

campo aberto. Presença de corpos d´água 
temporários. Anexo a esta área existem áreas de mata 
com corpos d’água permanentes que serão vistoriados 

ocasionalmente. 

23K 616624.38 / 
7738210.09 

CAV 01 Campo rupestre 
Estrutura de campo rupestre com vegetação arbustiva 
em sua maioria, com manchas de vegetação arbóreo-

arbustiva 

23K 614950.00/ 
7737277.00 

CAV 02 Campo rupestre 
Estrutura de campo rupestre com vegetação arbustiva 
em sua maioria, com manchas de vegetação arbóreo-

arbustiva 

23K 614925.00/ 
7736456.00 

CAV 03 Campo rupestre 
Estrutura de campo rupestre com vegetação arbustiva 
em sua maioria, com manchas de vegetação arbóreo-

arbustiva 

23K 611407.00/ 
7733680.00 

 

 
Figura 8: Mapa com os pontos amostrais para o Programa de Monitoramento de Fauna na porção sul da Mina 

Casa de Pedra. 

5.3.3 -  Herpetofauna 

Após uma cautelosa revisão dos dados de ocorrência de espécies da herpetofauna registrados em estudos 
ambientas realizados na CSN Mineração - Unidade Congonhas desde 2003, incluindo mais de dez anos do 
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Programa de Monitoramento da Herpetofauna, é possível dizer que a herpetofauna da região é 
satisfatoriamente conhecida, especialmente a fauna de anfíbios. Nesse sentido, o monitoramento deverá ser 
realizado conforme o PMFCA do grupo. 

5.3.4 -  Mastofauna Terrestre 

 Pequeno porte 

A metodologia para a mastofauna terrestre de pequeno porte deverá ser aplicada em cinco áreas amostrais 
e conforme detalhes metodológicos especificados a seguir no Quadro 20. 

Quadro 20: Pontos amostrais para a mastofauna terrestre – pequeno porte. 

Área Amostral Metodologia 

FLO-01 Live Trap 

FLO-02 Live Trap 

FLO-04 Live Trap 

FLO-07 Live Trap 

C-01 Live Trap 

5.3.4.1.1 -  Metodologia 

A amostragem de pequenos mamíferos não voadores deverá ser realizada a partir da metodologia de 
captura-marcação-recaptura, por meio de armadilhas de captura Live traps tipo Sherman e Tomahawk. As 
armadilhas deverão ser iscadas com uma mistura atrativa de paçoca, sardinha e fatias de banana.  

Os indivíduos capturados deverão ser identificados em nível específico sempre que possível e ter anotadas 
suas medidas corporais (peso, comprimento da cauda, comprimento cabeça e do corpo, comprimento da 
pata posterior e comprimento orelha), além de realizada a sexagem e tomada a condição reprodutiva (com 
filhotes na bolsa marsupial e/ou lactante para fêmeas de marsupiais e testículo escrotal ou abdominal para 
machos de roedores). Além disso, deverá ser tomado o padrão de erupção dos dentes em marsupiais. Para 
a individualização e posterior análise populacional deverão ser utilizadas anilhas numeradas, próprias para 
marcação auricular de pequenos mamíferos (Small Animal EarTag). Após anilhamento os espécimes 
capturados deverão ser soltos no mesmo local de captura.  

Todos os indivíduos capturados no estudo deverão ser identificados com base em comparações de espécimes 
e serão depositados na Coleção da PUC-MG e através de descrições morfológicas descritas em Patton et al. 
(2015) para a ordem Rodentia, e para os marsupiais Rossi et al. (2012).  

Em cada área amostral deverá ser instalado um transecto contendo 20 armadilhas, equidistantes em três 
metros, dispostas no chão e no sub-bosque. Para a amostragem da espécie Nectomys squamipes (rato-
d´água) as armadilhas serão dispostas no chão adjacentes aos cursos d´água, alternando-se os tipos de 
armadilha (Sherman ou Tomahawk). As armadilhas deverão ser vistoriadas diariamente pela manhã. Quando 
necessário, as iscas deverão ser trocadas em intervalos de, no máximo, dois dias. 

 Médio e grande porte 

As áreas amostrais para monitoramento deste grupo estão no Quadro 21: 
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Quadro 21: Pontos amostrais para a mastofauna terrestre – médio e grande porte. 

Área Amostral Metodologia 

FLO-02 BA 

FLO-04 BA, CAM 

C-01 BA, CAM 

FLO-05 BA, CAM 

CRU-01 BA, CAM 

FLO-01 BA, CAM 

FLO-07 BA, CAM 

Legenda: BA - Busca Ativa; CAM - Armadilha Fotográfica (câmera trap). 

5.3.4.2.1 -  Metodologia 

Busca Ativa por Evidências Diretas e Indiretas 

A busca por evidências diretas tem como objetivo a visualização e zoofonia (vocalização) dos animais 
presentes na área. Para tanto, deverão ser realizados censos em busca de registros de mamíferos tanto no 
período diurno quanto noturno. As seis áreas amostrais selecionadas deverão ser percorridas a pé a uma 
velocidade de cerca de 1 km/h. O esforço desta metodologia deverá ser calculado por meio da multiplicação 
de horas de aplicação da metodologia pelo número de dias de amostragem. 

Todas as observações diretas e de evidências indiretas das espécies da mastofauna deverão ser devidamente 
anotadas. A busca ativa por evidências indiretas consiste no registro de vestígios (pegadas, tocas, ninhos, 
trilhas, restos alimentares e fezes) da mastofauna. Os vestígios deverão ser identificados com o auxílio de 
bibliografia especializada (Borges & Tomás, 2004) e experiência do biólogo responsável.  

Armadilhas Fotográficas (Camera Trap) 

Deverão ser utilizadas armadilhas fotográficas, a qual possui um sensor passivo para detecção de calor e/ou 
movimento (“Passive Infra-Red - PIR”) e dispositivo de LEDs infravermelhos que funcionam como flash, 
permitindo fotos noturnas (em preto e branco) e fotos diurnas (coloridas).  

O equipamento deve ser programado para disparar em intervalos mínimos de 40 segundos, evitando-se 
muitas fotos de um mesmo indivíduo, bem como o registro de data e hora, sendo mantido em funcionamento 
24 horas por dia ao longo da amostragem. Após o período de amostragem todas as armadilhas deverão ser 
retiradas para análise das fotografias captadas.  

5.3.5 -  Mastofauna Voadora - Chiroptera 

Em acordo com o PU 108/2016 foram consideradas áreas de amostragem em três pontos com cavidades 
(CAV-01, CAV-02 e CAV-03), além das outras áreas de amostragem (FLO-01, FLO-04, FLO-05, e FLO-07). 

Para o monitoramento de morcegos na área de estudos deverão ser utilizadas duas metodologias 
complementares: a amostragem por redes de neblina e o monitoramento acústico, conforme descrito 
abaixo. 
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 Metodologia 

5.3.5.1.1 -  Redes-de-neblina (mist-nets) 

As redes deverão ser dispostas diariamente desde no início do anoitecer (17:30h), ficando expostas por um 
período de seis horas/noite em cada ponto amostral. Para diminuir o stress de espécimes eventualmente 
capturados, as redes deverão ser vistoriadas a cada 20/30 minutos. 

Todos os morcegos capturados deverão ser identificados de acordo com a bibliografia pertinente (Lim e 
Engstrom, 2001; López-Baucells et al., 2016; Voss, 2009), fotografados e ter as seguintes medidas retiradas: 
peso, sexo, idade, estágio reprodutivo e medida do antebraço. Feita a biometria, cada indivíduo deverá ser 
anilhado e solto no mesmo local de captura. 

Quadro 22: Pontos amostrais para aplicação da metodologia de redes-de-neblina para o grupo dos quirópteros na 
CSN Mineração. 

Área Amostral Metodologia 

FLO-05 Rede de neblina 

FLO-04 Rede de neblina 

FLO-01 Rede de neblina 

CAV-01 Rede de neblina 

CAV-02 Rede de neblina 

CAV-03 Rede de neblina 

FLO-07 Rede de neblina 

5.3.5.1.2 -  Monitoramento acústico 

O gravador ultrassônico autônomo SM2+ (Wildlife Acoustics, Concord, USA) deverá ser fixado em campo a 
cerca de 1,5 metros do nível do solo e com o microfone inclinado a 45° em direção ao céu. O gravador deverá 
ser programado para ser ativado em horário crepuscular (18:00 hrs) e permanecer ativo até as 6:00 hrs, 
totalizando 12 horas de amostragem em cada tipo de habitat selecionado. 

Determina-se como estímulo mínimo para ativação do gravador sons ultrassônicos de 6 dB, tendo como filtro 
chamados acústicos entre 10 e 192 Khz, com uma taxa de amostragem de 384 Khz, em Full spectrum 
mantendo todas as características dos sons, possibilitando uma maior precisão na identificação (Schnitzler e 
Kalko, 2001). Deverá ser considerado como uma passagem de morcego (Bat pass) a sequência de duas ou 
mais chamadas de ecolocalização limitadas pelo tempo de pós gatilho ou por uma chamada de alimentação 
- Feed buzz - (Fenton, 2004). Para evitar a gravação de várias passagens de um mesmo indivíduo deve ser 
considerado o tempo de dois minutos para o registro de uma passagem da mesma espécie. As passagens 
devem ser gravadas em cartões de memória inseridos nos gravadores acústicos.  

Quadro 23: Pontos amostrais para aplicação da metodologia de bioacústica para o grupo dos quirópteros na CSN 
Mineração. 

Área Amostral Metodologia 

FLO-05 Bioacústica 

FLO-04 Bioacústica 

FLO-01 Bioacústica 

CAV-01 Bioacústica 

CAV-02 Bioacústica 

CAV-03 Bioacústica 
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5.3.6 -  Avifauna 

O monitoramento deverá ocorrer em quatro áreas, onde foram definidos seis pontos de escuta e um ponto 
de montagem de redes de neblina. Estes pontos são amostrados desde 2016, o que dará base para realização 
de análises de comunidade de aves ao longo do tempo.  

Em cada campanha deverão ser amostrados seis pontos de escuta por área. As coordenadas geográficas dos 
pontos de amostragem e das redes de neblina são apresentadas no Quadro 24. Ressalta que na área do 
Esmeril não deverá ser realizada a metodologia de Captura, devido a presença de animais domésticos na 
área. 

Quadro 24: Pontos de monitoramento nas áreas de amostragens da avifauna. 

Área Ponto Caracterização 
Coordenadas 

UTM/UPS 
Metodologia 

aplicada 

FLO-02 

AV1 
Floresta estacional semidecidual em estágio 
médio de regeneração e presença de riacho. 

23K 
616146/7736675 

PE 

AV2 
Floresta estacional semidecidual em estágio 

médio de regeneração. 
23K 

616281/7736512 
PE 

AV3 
Floresta estacional semidecidual em estágio 

médio de regeneração. 
23K 

616506/7736603 
PE 

AV4 
Floresta estacional semidecidual em estágio 

médio de regeneração. 
23K 

616746/7736593 
PE 

AV5 
Floresta estacional semidecidual em estágio 

médio de regeneração. 
23K 

616965/7736728 
PE 

AV6 
Floresta estacional semidecidual em estágio 

médio de regeneração e brejo. 
23K 

617097/7736733 
PE 

Rede 
Nascente e córrego em floresta estacional 

semidecidual em estágio médio de 
regeneração. 

23K 
616165/7736709 

CAP 

C-01 

AV7 
Campo nativo e floresta estacional 
semidecidual em estágio médio de 

regeneração. 

23K 
616778/7738068 

PE 

AV8 Campo nativo. 
23K 

616963/7737959 
PE 

AV9 
Campo nativo e floresta estacional 
semidecidual em estágio médio de 

regeneração. 

23K 
617193/7737894 

PE 

AV10 
Campo nativo e floresta estacional 
semidecidual em estágio médio de 

regeneração. 

23K 
617395/7737869 

PE 

AV11 
Campo nativo e floresta estacional 
semidecidual em estágio médio de 

regeneração. 

23K 
616629/7738209 

PE 

AV12 Campo nativo. 
23K 

616452/7738111 
PE 

Rede 
Campo nativo e borda de floresta estacional 

semidecidual em estágio inicial de regeneração. 
23K 

616589/7738211 
CAP 
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Área Ponto Caracterização 
Coordenadas 

UTM/UPS 
Metodologia 

aplicada 

FLO-04 

AV13 
Floresta estacional semidecidual em estágio 

avançado de regeneração e presença de riacho. 
23K 

615169/7735328 
PE 

AV14 
Floresta estacional semidecidual em estágio 

avançado de regeneração. 
23K 

615000/7735200 
PE 

AV15 
Floresta estacional semidecidual em estágio 

inicial de regeneração. 
23K 

614822/7735295 
PE 

AV16 
Floresta estacional semidecidual em estágio 

avançado de regeneração. 
23K 

614582/7735228 
PE 

AV17 Floresta de galeria. 
23K 

614996/7734985 
PE 

AV18 
Floresta estacional semidecidual em estágio 
avançado de regeneração, com presença de 

corpo d'água. 

23K 
614969/7734784 

PE 

Rede 
Floresta estacional semidecidual em estágio 

médio de regeneração. 
23K 

615074/7735295 
CAP 

FLO-06 

AV19 
Floresta estacional semidecidual em estágio 
médio de regeneração, próximo à barragem. 

23K 
609161/7734699 

PE 

AV20 
Floresta estacional semidecidual em estágio 
médio de regeneração, próximo à barragem. 

23K 
608989/7734587 

PE 

AV21 
Campo nativo e floresta estacional 
semidecidual em estágio médio de 

regeneração. 

23K 
608803/7734321 

PE 

AV22 
Floresta estacional semidecidual em estágio 
médio de regeneração e campo nativo com 

corpo d'água. 

23K 
608733/7734134 

PE 

AV23 
Pastagem e fragmento de floresta estacional 

semidecidual em estágio médio de 
regeneração. 

23K 
608579/7733994 

PE 

AV24 Pastagem. 
23K 

608409/7733694 
PE 

 
 
 
 
 
 
 
 

FLO-07 
 
 
 
 
 

AV25 
Floresta estacional semidecidual em estágio 

médio de regeneração e campo nativo. 
23k 

613696/7732920 
PE 

AV26 
Floresta estacional semidecidual em estágio 

médio de regeneração e campo nativo. 
23k 

613827/7733077 
PE 

AV27 
Floresta estacional semidecidual em estágio 

médio de regeneração e campo nativo. 
23k 

613811/7733284 
PE 

AV28 
Floresta estacional semidecidual em estágio 

médio de regeneração e campo nativo. 
23k 

613688/7733453 
PE 

AV29 
Floresta estacional semidecidual em estágio 

médio de regeneração e campo nativo. 
23k 

613999/7733024 
PE 

AV30 
Floresta estacional semidecidual em estágio 

médio de regeneração e campo nativo. 
23k 

613688/7733453 
PE 
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Área Ponto Caracterização 
Coordenadas 

UTM/UPS 
Metodologia 

aplicada 

 
FLO-07 Rede 

Floresta estacional semidecidual em estágio 
médio de regeneração e campo nativo. 

23k 
613805/7733061 

CAP 

Legenda: Metodologia: PE (Ponto de escuta); CAP (Captura com rede). 

 Metodologia 

5.3.6.1.1 -  Pontos de escuta 

O tempo de permanência em cada ponto deverá ser de 10 minutos. A amostragem noturna deve ser realizada 
nas mesmas áreas, visando o registro de espécies de corujas, bacuraus e urutaus. 

5.3.6.1.2 -  Redes de neblina 

A partir de trilhas já existentes nas áreas amostrais, deverão ser montadas 10 redes de neblina (12 m x 3 m), 
amarradas a hastes extensoras que as suportaram verticalmente. A montagem das redes de neblina deverá 
ser realizada ao final da tarde do dia anterior à aplicação da metodologia de captura, nas três áreas (FLO-02, 
C-01 e FLO-04), permanecendo as mesmas fechadas até o horário de amostragem. As redes deverão ser 
abertas de 06h00min às 12h00min, sendo averiguadas a cada 30-40 minutos, como sugerido por Develey 
(2004).  

No momento da averiguação, as aves capturadas deverão ser devidamente retiradas pelo anilhador e 
contidas em sacos de pano apropriados para a manutenção temporária e transporte até o local de 
identificação. Posteriormente, as aves deverão ser medidas, além da determinação do sexo, idade, massa 
corporal, presença ou não de placa de incubação, muda e parasitas. Todas as características deverão ser 
anotadas em ficha apropriada. Ademais, as aves capturadas deverão ser marcadas com anilhas metálicas 
fornecidas pelo CEMAVE, de acordo com o tamanho do tarso, e finalmente soltas. Esta marcação, soltura e 
posterior recuperação poderão fornecer dados para uma série de estudos, além de diversos parâmetros 
populacionais (como o tempo de vida dos indivíduos marcados e recapturados), migração e dependência 
ambiental (Develey, 2004). 

Para o cálculo do esforço amostral de redes de neblina, leva-se em consideração a área (a) de cada rede 
(altura vezes comprimento), multiplicada pelo tempo de exposição (h) e pelo número de redes armadas (n), 
resultando o esforço amostral (Straube & Bianconi, 2002) para captura das espécies. 

5.3.6.1.3 -  Coleção de referência da avifauna regional 

Visando à documentação mais apropriada da avifauna regional, passível de ser checada ao longo dos séculos 
por pesquisadores, mesmo diante das futuras modificações na comunidade de aves diante dos impactos 
advindos do empreendimento, serão realizadas coletas de ao menos um exemplar de cada espécie da 
avifauna na CSN Mineração.  

Tais coletas formarão, após devidos procedimentos, uma coleção de referência da avifauna regional que 
servirá de testemunho científico e possibilitará a correta determinação futura de espécies que possam ser 
submetidas a revisões taxonômicas e nomenclaturais. Os espécimes serão taxidermizados e depositados na 
Coleção de Ornitologia da PUC-MG, onde a equipe é qualificada para a taxidermização dos exemplares. Neste 
caso, não serão ser coletadas espécies ameaçadas de extinção. 
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5.3.6.1.4 -  Análise de Dados 

As seguintes análises serão realizadas: 

Riqueza: Será evidenciada pela (i) lista de espécies a ser produzida a cada campanha semestral de 
monitoramento; (ii) pela curva cumulativa de espécies; e, (iii) pelo índice JackKnife. 

Lista de espécies: Deverá conter as seguintes informações: Ordem, Família, Espécie, nome comum, local de 
registro, forma de registro e status de conservação; o modelo deverá seguir o formulário disponibilizado pela 
SEMAD; 

Curva Cumulativa de Espécies: É o somatório de espécies registradas diariamente. Permite avaliar se o 
registro de espécies para a área de interesse estabilizou; 

Índice de Jackknife: Este índice estima, a partir dos dados primários obtidos em campo, a riqueza de uma 
comunidade. Esta riqueza é estimada utilizando-se o número de espécies que ocorrem em apenas uma 
amostra (uniques). A estimativa de riqueza é calculada pelas expressões matemáticas: 

𝑆𝑗 =  𝑠 +  𝑄𝑗 (
𝑛 –  1

𝑛
) 

Onde: Sj é a riqueza estimada, s é a riqueza observada, Qj é o número de espécies que ocorrem em 
exatamente j amostras e n é o número de amostras. 

Diversidade: Índice de diversidade de Shannon-Weaver: Para o cálculo da diversidade de espécies deve-se 
utilizar o índice de diversidade de Shannon-Weaver que correlaciona a riqueza da área com a frequência de 
ocorrência. 

𝐻 ∗=  −𝑝𝑖 𝑙𝑜𝑔2 𝑝𝑖 

Onde H* é o índice de diversidade. 

Similaridade: Índice de similaridade de Sorensen: A similaridade faunística entre as áreas de estudo também 
deve ser comparada utilizando-se o Coeficiente de Similaridade Binário de Sorensen (Krebs, 1999): 

𝑆𝑠 =  
2𝐴

(2𝐴 +  𝐵 +  𝐶)
 

Onde: A é o número de espécies comuns a ambas as áreas; B é o número de espécies presentes na área 1, 
mas ausentes na área 2; C é o número de espécies presentes na área 2, mas ausentes na área 1. O índice 
varia de 0 (dissimilaridade máxima) a 1 (similaridade máxima). 

Distribuição geográfica: Todos os dados de registro das espécies serão georreferenciados em mapas, para 
determinar a distribuição geográfica das espécies de acordo com: vegetação predominante e período do ano. 
Dessa forma, será possível determinar quais são as áreas preferenciais das espécies (considerando o número 
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de registros em cada uma das áreas), se elas se concentram em áreas específicas de acordo com a 
sazonalidade ou vegetação e estimar o tamanho populacional a partir do número de registros.  

Abundância Relativa: Índice Pontual de Abundância (IPA). É estimado pela divisão do total do número de 
espécies registradas pelo total do número de pontos amostrados. Esta análise será utilizada para o grupo de 
aves. 

5.3.7 -  Cronograma 

O cronograma de atividades é apresentado a seguir 
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ANO
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Mastofauna Terrestre

Mastofauna Voadora - Chiroptera

Avifauna

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FAUNA (PMF)

2019 2020 2021 2022
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5.4 -  PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

5.4.1 -  Introdução e justificativa 

O surgimento da responsabilidade socioambiental é uma resposta às atuais questões mundiais para esse 
problema que, de forma sucinta, vincula a atuação econômica da empresa à perspectiva para o 
desenvolvimento sustentável e tem se tornado um dos temas mais debatidos na atualidade. 

As empresas vêm buscando um papel voltado não somente para os problemas sociais e ambientais da 
localidade onde estão inseridas, mas cada vez com maior qualidade e responsabilidade voltada para 
socioambiental, contribuindo de uma forma geral para preservação do meio ambiente, minimizando e 
mitigando a degradação ambiental gerada. 

Com base no exposto, as ações educativas tornam-se uma tarefa essencial para a vida do nosso planeta, 
devendo ser praticada em todos os setores da sociedade (escolas, comunidades e no âmbito empresarial), 
constituindo um instrumento de minimização e/ou de solução dos problemas ambientais contemporâneos, 
uma vez que a educação é à base de um processo de desenvolvimento de capacidades morais, intelectuais e 
físicas de todas as pessoas, independente de idade, classe social, cor ou crença.   

Segundo o Art 1° da Lei n° 9.795/99 Política Nacional de Educação Ambiental - PNEA, “Educação Ambiental 
trata-se de um processo pelo qual o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 
habilidades, atitudes e competências visando à conservação do meio ambiente.” Desde então, o termo 
“Educação Ambiental” vem se constituindo e ganhando espaço no campo educativo. Nos últimos anos, a 
questão ambiental deixou de ser um problema para as grandes empresas para se tornar parte de uma solução 
maior, a credibilidade da empresa junto à sociedade, através da qualidade e da competitividade de seus 
produtos. 

Desse modo, a Educação Ambiental tem a função de orientar as pessoas para a necessidade de uma 
consciência crítica em relação às questões ambientais. Um modelo de educação que visa o desenvolvimento 
sustentável deve também estar pautado em um processo constante de mobilização das pessoas no 
desenvolvimento de atividades e atitudes que tenham por prioridade a preservação e o equilíbrio do meio 
ambiente. 

Projetos de Educação Ambiental são considerados uma tarefa complexa e exige uma atenção maior, 
especialmente por envolver aspectos objetivos para avaliar questões subjetivas e de difícil mensuração. Uma 
alternativa para elaborar um projeto de Educação Ambiental adequado à realidade do público a ser 
trabalhado é a utilização de Estudos de Percepção e Comportamento Ambiental. Tais estudos podem 
compreender levantamentos a partir de um questionário e entrevistas aplicados em amostra significativa, 
em que os diversos aspectos trabalhados nas atividades educativas são submetidos à consideração dos 
usuários. 

Em 26 de abril de 2017 foi aprovada a nova Deliberação Normativa (DN COPAM n° 214/2017), proposta pela 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMAD), que estabelece as diretrizes para a elaboração e execução 
dos Programas de Educação Ambiental - PEA no âmbito dos processos de licenciamento ambiental.  

De acordo com essa nova DN COPAM n° 214/2017, os Programas de Educação Ambiental deverão ser 
estruturados a partir de um Diagnóstico Socioambiental Participativo - DSP, realizado previamente, sendo 
executado um planejamento da realidade local, englobando o todo, com a necessidade de perceber a 
especificidade de cada meio, assim como a vinculação dessas realidades. 
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A nova DN COPAM n° 214/2017, define o Programa de Educação Ambiental – PEA como:  

“um conjunto de Projetos de Educação Ambiental que se 
articulam a partir de um mesmo referencial teórico-
metodológico. Tais projetos deverão prever ações e processos de 
ensino-aprendizagem que contemplem as populações afetadas 
e os trabalhadores envolvidos, proporcionando condições para 
que esses possam compreender como evitar, controlar ou 
mitigar os impactos socioambientais, conhecer as medidas de 
controle ambiental dos empreendimentos, bem como fortalecer 
as potencialidades locais, para uma concepção integrada do 
patrimônio ambiental.” 

Assim, Programa de Educação Ambiental proposto busca o desenvolvimento de uma metodologia que 
promova uma educação emancipadora do sujeito, capaz de garantir a autonomia dos envolvidos na 
transformação de sua realidade socioambiental. 

A abrangência de aplicação das ações do PEA será definida de acordo com os limites da AID do meio 
socioeconômico do empreendimento, conforme Art. 8, inciso 2º da DN COPAM n° 214/2017. 

A CSN Mineração já possui um PEA aprovado e em execução para todo o empreendimento, referente ao do 

Projeto de Obra emergencial da Cava Corpo  em questão ,abrangera os municípios de Congonhas e Belo 

Vale, que estão compreendidos na área de estudo do empreendimento. 

5.4.2 -  Objetivos  

O programa tem como objetivo investigar e ampliar a percepção ambiental dos envolvidos sobre as questões 
ambientais atuais e locais, por meio de atividades educativas e também orientar ações de prevenção, 
preservação, gestão e de controle ligadas ao empreendimento (ADA) e área de entorno (AID), permitindo 
assim a participação do público interno e externo na gestão ambiental.   

São objetivos específicos: 

• Delinear um panorama da percepção socioambiental da realidade local dos diferentes atores sociais 
que compõem o público alvo do empreendimento; 

• Conhecer o nível de consciência e conhecimento, bem como o comportamento que os públicos têm 
em relação às questões ambientais, num contexto pessoal e coletivo; 

• Identificar os níveis de envolvimento e participação desses atores em relação às atividades de 
Educação Ambiental a serem desenvolvidas pela empresa; 

• Promover o conhecimento socioambiental e sociocultural das comunidades contidas na AID, bem 
como público interno, a fim de promover o empoderamento dos stakeholders para com o PEA; 

• Proporcionar o envolvimento dos atores sociais com relação às atividades desenvolvidas pelo PEA. 

5.4.3 -  Metodologia e Operacionalização  

O PEA visará desenvolver ações pautadas nos conceitos da Educação Ambiental Crítica, buscando o 
desenvolvimento de uma metodologia que promoverá uma educação construtivista entre empreendedor e 
público alvo, transformando a realidade local nas questões socioambientais.  
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Favorece-se, dessa forma, o empoderamento destes na busca pela sustentabilidade econômica, social e 
ambiental de seus espaços de vivência. A esse respeito, torna-se imperativo apontar o método pedagógico 
utilizado neste projeto executivo que conceitua os termos sujeito, indivíduo e cidadão e os relaciona à escala 
de vínculo de cada um frente às questões de sustentabilidade socioambiental.  

O termo “sujeito” neste documento diz respeito ao ser humano que se encontra apenas no plano de si 
mesmo, não se colocando como parte integrante e atuante na sua realidade em prol da melhoria do espaço 
coletivo. Já quando é apontado o termo indivíduo, trata-se daquele que se encontra inserido no coletivo e 
que busca colaborar, dialogar e ter conhecimento de suas ações no mundo. Ou seja, que já se sensibiliza com 
a questão da sustentabilidade socioambiental, representado na Figura 9.  

Por fim, o conceito de cidadão é utilizado quando em referência àquele que está inserido nos processos 
políticos: culturais, ambientais e econômicos da área de influência direta, sejam com público interno ou 
externo, sendo este, sensibilizado, consciente e atuante. 

 
Figura 9: Percurso de sensibilização e atuação do envolvido. 

Em consonância então à própria lógica cíclica do percurso que envolve a transformação dos sujeitos, propõe-
se como forma de operacionalizar o princípio metodológico proposto o modelo de ciência comportamental 
aplicada denominado pesquisa-ação-participativa, idealizada pelo psicólogo social Kurt Lewin.  

A pesquisa-ação-participativa toma como ponto de partida os problemas reais para, refletindo sobre eles, 
romper com a separação entre teoria e prática na produção de conhecimentos sobre os processos 
educativos. (Gomez et al,1999).  

A partir desse modelo de pesquisa a mudança dessa realidade passa por ciclos de ação-reflexão, com as 
seguintes etapas: coleta de dados, diagnóstico, ação, avaliação, novo ciclo, representadas pela Figura 10. 
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Figura 10: Ciclo de ação e reflexão 

Outro viés importante é o da arte e educação, uma das principais ferramentas metodológicas de reflexão e 
ação de nossas atividades, e intrinsecamente ligada à gestão do trabalho e à criação e monitoramento dos 
indicadores de efetividade do Programa. Esta proporcionará materialidade e visibilidade às temáticas 
desenvolvidas e ao conhecimento construído, permitindo a realização de avaliações mais didáticas e 
empíricas dos resultados, fazendo com que um novo ciclo da lógica pesquisa-ação-participativa seja iniciado. 

O Diagnóstico Socioambiental Participativo (DSP) será realizado sobre o contexto socioambiental da AID – 
Área de Influência Direta do meio socioeconômico, área sujeita aos impactos diretos da implantação e 
operação da atividade ou empreendimento. 

O DSP permitirá analisar o panorama da percepção socioambiental da realidade local dos diferentes atores 
sociais que compõem o público alvo deste programa. Reconhecerá o grau de consciência e conhecimento, 
bem como o comportamento dos envolvidos em relação às questões ambientais, num contexto pessoal e 
coletivo.  

Desse processo, resultará uma base de dados que permitirá traçar o perfil socioambiental das comunidades 
que formam nos municípios estudados, o que norteará e subsidiará como referência para a elaboração das 
ações a serem realizadas de curto, médio ou longo prazo.  

Além das informações coletadas por meio do DSP, outros estudos ambientais do empreendimento e/ou 
atividade serão considerados na elaboração deste documento, tendo como referência a tipologia, a AID, a 
realidade local, os grupos sociais afetados, os riscos e os impactos socioambientais da atividade do 
empreendimento. 

Conforme estabelecido pela DN nº 214 de 26 de abril de 2017, art. 8º, o PEA deverá promover a participação 
dos diferentes grupos sociais pertencentes à AID e ao corpo de trabalhadores próprios e terceirizados do 
empreendimento de forma a distinguir dois públicos:  o público externo e interno, a saber: 

• Público externo: direcionado às comunidades localizadas na AID do meio socioeconômico do 
empreendimento; 

• Público Interno: direcionado aos trabalhadores próprios e de empresas contratadas, que atuarão na 
atividade ou no empreendimento. 
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 Ações de educação ambiental com o público interno 

As ações para o Público Interno têm como finalidade consolidar a visão sistêmica de Meio Ambiente, ampliar 
a percepção em relação às questões ambientais globais e locais, além de disseminar atitudes e 

comportamentos compatíveis com as diretrizes ambientais da empresa. 

• Público Alvo 

O público alvo destas ações de educação ambiental são os colaboradores próprios e terceirizados da CSN 
Mineração. 

• Objetivo Geral 

Promover ações de educação ambiental com o público interno e colaboradores terceirizados do 
empreendimento 

• Objetivo Específicos 

- Reconhecer o nível de consciência e conhecimento, bem como o comportamento que os atores sociais do 
público interno têm em relação às questões ambientais, num contexto pessoal e coletivo;  

- Delinear um panorama da percepção ambiental da realidade local dos diferentes atores sociais que 
compõem o público interno da empresa;  

- Promover o envolvimento e participação desses atores em relação às atividades de Educação Ambiental 
desenvolvidas pela CSN Mineração. 

• Metodologia 

A Instrução Normativa do IBAMA – Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis nº 2, de 27 
de março de 2012, em seu §2º do Art. 3º, define o Diagnóstico Socioambiental Participativo como parte 
integrante do processo educativo, cujo objetivo é realizar projetos que considerem as especificidades locais 
e os impactos gerados pela atividade em licenciamento, sobre os diferentes grupos sociais presentes em suas 
áreas de influência. 

O DSP – Diagnóstico Socioambiental Participativo é baseado na investigação qualitativa, diagnóstica, 
interpretativa e transformativa (NORONHA, 2013). Cerqueira (2004) reafirma essa perspectiva, onde a 
análise participativa implica num diálogo entre os membros do grupo e o agente de desenvolvimento. 

Em outras palavras, um Diagnóstico Socioambiental Participativo possui a finalidade de se compreender o 
público-alvo para se traçar metas e propor ações e metodologias estratégicas, considerando a realidade e 
nível de conhecimento do público acerca dos assuntos abordados. 

O DSP é a ferramenta mais eficiente utilizada para o planejamento de ações de educação ambiental ou 
treinamentos, uma vez que a metodologia modula as ações de acordo com a realidade do público. 

A informação para a análise participativa, pode ser coletada junto ao público interno do empreendimento, 
através de entrevistas semiestruturadas e técnicas de visualização, observação participativa, oficinas e 
levantamentos, tais como: Biomapas, Diagrama de Venn, Árvore de Problemas e Causas, Muros de 
Lamentações, Ranking, Matrizes de Aspectos e Impactos Ambientais, além de outros (NORONHA, 2018). 
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A principal ferramenta utilizada para elaboração de um DSP eficiente é a metodologia IAP – Investigação e 
Ação e Participativa, definida por Alberich (2000), citado por Vitorassi (2014) como um método de estudo e 
ação que busca obter resultados confiáveis e úteis para melhorar situações coletivas, baseando a 
investigação na participação dos próprios coletivos a serem investigados, que assim passam de ser “objeto‟ 
de estudo a serem sujeitos protagonistas da investigação, controlando e interagindo ao longo do processo 
investigador e necessitando uma implicação e convivência do investigador externo ao grupo a ser estudado. 

De maneira sucinta, a metodologia IAP se divide em três etapas que se complementam, sendo a primeira 
delas a investigação, onde se realiza um estudo de percepção voltado ao conhecimento do público-alvo, suas 
características, nível de conhecimento sobre os temas abordados, tamanho do público, características de 
interação e outros fatores que irão nortear as etapas do trabalho educativo a ser realizado, assim como as 
metodologias aplicáveis. 

Tendo em vista que se trata de um programa de educação ambiental, será dado foco em temas como: 
sustentabilidade, gerenciamento de resíduos, controles ambientais, impactos e medidas mitigadoras e a 
importância da conservação do meio ambiente. As metodologias iniciais de investigação, serão voltadas ao 
entendimento do nível de conhecimento do grupo trabalhado acerca dos temas abordados. 

Comumente, para essa fase de diagnóstico, se aplica metodologias de interação com breves discussões sobre 
cada tema e um bate-papo entre os mediadores do treinamento e o grupo trabalhado. A finalidade dessa 
interação é estimular a comunicação dentro do grupo, a fim de se avaliar o conhecimento e experiências 
referentes aos temas abordados. 

Para a fase de investigação, é comum o uso de imagens, cartilhas, desenhos e outras ferramentas, que podem 
ser levadas prontas ou construídas pelo próprio grupo. 

Uma técnica muito aplicada nesse momento é a percepção por meio da Matriz de Impacto Ambiental, que 
tem por finalidade identificar os aspectos e impactos ambientais, assim como propor as medidas mitigadoras 
para esses impactos. 

Na proposta, os colaboradores da empresa receberão uma breve explicação sobre os conceitos de aspecto 
ambiental, impacto ambiental e medida mitigadora. 

• Aspecto ambiental: É o mecanismo pelo qual uma atividade ou tarefa interage com o ambiente. Em outras 
palavras, pode ser compreendido como o fator gerador do impacto. 

• Impacto ambiental: Impacto ambiental pode ser definido como alteração no ambiente ou na sociedade, 
motivada pelas ações de um determinado empreendimento. 

Quando a ação gera algum benefício, o impacto é definido como positivo e quando se trata de alterações 
que diminuem a qualidade atual do ambiente, o impacto é considerado como negativo. 

• Medida mitigadora: Toda medida voltada a diminuição de um impacto gerado. São aplicadas com a 
finalidade de manter a integridade ambiental ou da população vizinha a um empreendimento ou atividade. 

Logo em seguida, separa-se a estrutura da empresa por setores (ex: extração, beneficiamento, escritórios e 
expedição) e o público em pequenos grupos, sendo um correspondente a cada setor da empresa. Em seguida, 
se propõe a identificação dos principais aspectos, impactos ambientais gerados e as devidas medidas 
mitigadoras aplicadas pela empresa para atenuar cada um dos impactos. 
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Cada grupo receberá uma folha em branco dividida em colunas, onde deverá ser identificado o aspecto, 
impacto e a sua respectiva medida mitigadora, conforme o exemplo apresentado no quadro a seguir: 

Quadro 25 Modelo de Matriz de Impacto a ser aplicada 

Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medida Mitigadora 

Geração de poeira pelo tráfego de 
veículos pesados 

Incômodo à população vizinha Umectação de vias 

Fonte: Biocev, 2020. 

A identificação deverá ser realizada pelos próprios colaboradores, com base nas explicações e exemplos 
dados pelos educadores. Os grupos serão estimulados pelos mediadores a debater sobre a operação de cada 
um dos setores a fim de identificar a maior quantidade de itens o possível. 

A finalidade desse exercício, é promover o conhecimento de conceitos ambientais e avaliar como os 
colaboradores percebem e interagem com as medidas de controle ambiental do empreendimento. Ao 
mesmo tempo, se garante que os colaboradores compreendam a importância e o valor das medidas adotadas 
pela mineradora em relação aos ganhos ambientais e à conservação do meio no qual se insere o 
empreendimento, bem como o seu papel nessa preservação, na posição de colaborador da empresa. 

A atividade deve ser mediada de maneira colaborativa, promovendo a participação de todos os integrantes 
do grupo. 

A metodologia apresentada poderá ser enriquecida com outras atividades como: desenho, dinâmicas e afins, 
tendo como base a experiência do educador e a sensibilidade em verificar a produtividade do grupo através 
da metodologia escolhida.  

Após a percepção, inicia-se a fase de ação. Todas as ações voltadas ao programa de educação ambiental com 
o público interno serão norteadas com base na percepção realizada durante a fase de diagnóstico. 

Noronha (2004) afirma que a realização e trabalhos educativos requer estratégias de modulagem e 
adaptações contínuas, pois cada grupo possui suas particularidades. A autora afirma ainda, que o próprio 
grupo trabalhado é dinâmico, sendo que as evoluções dos conhecimentos transmitidos, possuem potencial 
para modificar o comportamento do grupo, logo, cada etapa deve estar adequada à realidade do grupo 
naquele momento.  

Baseado nessa premissa, assume-se que para cada etapa contida no programa, será aplicada a técnica que 
melhor se adequa à realidade do grupo, levando em conta o tema abordado, podendo ser por meio de 
palestra, dinâmica de grupo, treinamento ao ar livre e outras. 

A escolha das técnicas acima citadas, será realizada com base nos resultados dos trabalhos de investigação, 
de maneira que, na identificação de um grupo mais participativo, as ações deverão focar em técnicas mais 
dinâmicas, como: produção de material pelos próprios colaboradores acerca dos temas abordados 
(desenhos, textos, etc.), debates e dinâmicas de grupo e outras técnicas interativas. Ao passo que grupos 
menos participativos, poderão ter um foco mais voltado a palestras e apresentações. 

Os temas utilizados na fase de ação, devem estar voltadas à política dos 3 R’s (Reduzir, Reciclar e Reutilizar), 
treinamentos sobre conceitos ambientais, prevenção de riscos à fauna e a importância da conservação 
ambiental. 
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Nesse contexto, a etapa de ação serve como um veículo para a última etapa: participação, onde o 
colaborador participante do programa de educação ambiental, coloca em prática no seu dia-a-dia, os 
conhecimentos adquiridos, promovendo ações de preservação e conservação ambientais. 

No âmbito do programa de educação ambiental com público interno, a metodologia IAP é fundamental para 
se estabelecer as melhores estratégias e metodologias para aplicação das ações educativas. Ressalta-se que 
Investigação e Ação Participativa é apenas uma das metodologias educativas e que a mesma poderá ser 
enriquecida com outras atividades de acordo com o desenvolvimento do grupo. 

Além da interpretação da metodologia em fases, onde se investiga e compreende o grupo, estimula ações 
para promoção do aprendizado, que por sua vez é aplicado na prática por meio da participação, pode-se 
ainda, ver a eficiência da metodologia através da sinergia entre as três etapas, onde se realiza investigação 
do tema a ser abordado, se estimula a ação de cada componente através das propostas metodológicas e, por 
fim, se obtém a participação de todos nas metodologias aplicadas. 

Exemplificando a eficácia do IAP, a primeira atividade voltada ao trabalho educativo a ser aplicada junto aos 
colaboradores do empreendimento, descrita no presente documento (elaboração da matriz de impacto), 
está intrinsecamente ligada à temática de treinamento sobre conceitos ambientais, essencial para qualquer 
trabalho educativo no âmbito do licenciamento.  

De maneira a nortear as futuras ações de educação ambiental, as ações de educação ambiental com o público 
interno da CSN, levarão em consideração o disposto na Deliberação Normativa Copam n°. 214/2017. 

• Etapas de Execução 

- Programação das atividades; 

- Elaboração do diagnóstico e avaliação dos resultados; 

- Proposta de novas ações e avaliação contínua do grupo. 

• Metas  

Deverão ser realizadas ações como: orientar, conscientizar e treinar os colaboradores da CSN Mineração e 
contratadas nos processos que compõe o Sistema de Gestão Ambiental (SGA) da CSN Mineração, uma vez 
que o SGA da CSN apresenta os principais impactos, controles ambientais e a Política de Meio Ambiente da 
empresa. Tudo isso com o objetivo de sensibilizar os participantes quanto ao seu papel na conservação do 
ambiente em que está inserido, relacionando-o com a sua área de trabalho, interativa as questões de 
sustentabilidade. 

• Resultados Esperados 

Promover senso de consciência ambiental, assim como conhecimentos técnicos básicos acerca da operação 
do empreendimento no qual os colaboradores atuam, de maneira a promover sensibilização, aprendizado e 
empoderamento acerca dos temas ambientais que envolvem a temática ambiental do empreendimento 
minerário, culminando em um senso de preservação ambiental. 
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 Ações de educação ambiental com o público externo 

As ações para o público externo têm como finalidade contribuir para a ampliação da percepção ambiental 
e a transferência de práticas sustentáveis, através da realização de atividades buscando maior 
integração das relações com o empreendimento. 

• Público Alvo  

O público alvo destas ações de educação ambiental compreende as comunidades do entorno inseridas na 
AID do meio socioeconômico e que são impactadas pelas ações do empreendimento. 

• Objetivo  

Reconhecer o nível de consciência e conhecimento, bem como o comportamento que os grupos sociais têm 
em relação às questões ambientais, num contexto pessoal e coletivo e delinear um panorama da percepção 
ambiental da realidade local dos diferentes atores sociais que compõem o público externo. 

• Metodologia 

O projeto para o público externo deverá ser subsidiado pelo Diagnóstico Socioambiental Participativo. Este 
deverá se basear em técnicas participativas com vistas ao envolvimento dos diferentes grupos sociais da AID 
do empreendimento. Os resultados deverão ser apresentados juntamente ao Projeto de Educação Ambiental 
para o público externo.  

De acordo com a DN nº 214 de 26 de abril de 2017, o projeto também deverá ser elaborado de forma a 
apresentar ao público externo a correlação dos impactos ambientais do empreendimento sobre eles. 

• Etapas de Execução 

- Elaboração do Calendário de aplicação do diagnóstico para coleta de dados; 

- Tabulação e análise dos dados coletados; 

- Elaboração do programa executivo.   

• Metas  

- Incentivar os atores envolvidos para a participação individual e coletiva na busca de soluções para 
problemas ambientais locais; 

- Fortalecer parcerias e alianças com a comunidade do entorno da CSN Mineração, apoiando projetos 
ligados à educação ambiental nessas comunidades; 

- Propor técnicas capaz de fomentar o conhecimento nas comunidades acerca do ambiente em que 
vivem e das questões ambientais que interferem em seu modo de vida; 

- Planejar estrategicamente ações que direcionam o empoderamento dos stakeholders para com o 
PEA executado. 

• Resultados Esperados 

Compreender o perfil e necessidades da comunidade através da aplicação da metodologia DSP – Diagnóstico 
Socioambiental Participativo, de maneira que o PEA possa ser elaborado e suas ações definidas em conjunto 
com os Stakeholders. 
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Ressalta-se que outras ações podem ser propostas na ocasião do detalhamento dos projetos e estudos 
específicos, bem como em reuniões de alinhamento com o poder público municipal dos municípios de 
Congonhas e Belo Vale. 

Além das ações propostas este Programa recomenda a elaboração do EPIC/RPIC de acordo com as normas e 
diretrizes traçadas na deliberação normativa CONEP nº 007/2014, de 03 de dezembro de 2014. Este estudo 
deverá contemplar um diagnóstico aprofundado do patrimônio histórico / cultural dos municípios de 
Congonhas e Belo Vale, avaliar os impactos causados pelo empreendimento e propor ações de 
monitoramento e controle de impactos ao longo das etapas de implantação e operação do Projeto de Obra 
Emergencial da Cava Corpo Norte. 

5.4.4 -  Equipe Técnica  

A equipe técnica responsável pela elaboração do conteúdo informativo e execução do programa deverá 
possuir minimamente um especialista com experiência comprovada em projetos de educação ambiental 
voltados à mineração, conforme estabelecido pela DN 214/2017. 

5.4.5 -  Cronograma 

A equipe técnica responsável está descrita a seguir no Quadro 26. 

Quadro 26: Cronograma do Programa de Comunicação Social durante as fases do Projeto de Obra emergencial da 
Cava Corpo Norte, a ser implantado na CSN Mineração – unid. Congonhas, MG.  

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
NA FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO DE LP 

ATIVIDADES 

Envio do escopo do PEA para aprovação do órgão licenciador  

5.5 -  PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

5.5.1 -  Introdução e justificativa  

Nos termos da Constituição Federal do Brasil, o direito que as pessoas e as comunidades têm de serem 
informadas sobre as questões ambientais de interesse público pressupõe o dever de outrem prestar tais 
informações. Em face disto, o direito de acesso às informações socioambientais pressupõe o dever do Poder 
Público de informar periodicamente à população sobre o estado do meio ambiente e sobre as ocorrências 
ambientais importantes. E, para atender a essa obrigatoriedade, a Lei nº. 7.804, de 18/07/1989 acrescentou 
o inciso XI ao art. 9º da Lei nº. 6.938, de 31/08/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente), com vistas a 
garantir a prestação de informações que assegure a todo cidadão o conhecimento sobre atividades 
potencialmente causadoras de impactos ambientais. 

Desta forma, as ações propostas para o Programa de Comunicação Social buscam consolidar relacionamentos 
com os grupos sociais envolvidos no Projeto de Obra Emergencial da Cava Corpo Norte no município de 
Congonhas e Belo Vale, considerando a ética e a transparência das informações sobre o empreendimento, 
criando e mantendo os canais de comunicação necessários para o bom relacionamento da empresa com os 
diversos atores sociais envolvidos. 

As atividades aqui apresentadas têm o objetivo de responder às demandas de informações sobre o processo 
de licenciamento ambiental relativo ao projeto supracitado, como os impactos e as ações de controle 
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ambiental – incluindo as medidas mitigadoras e compensatórias, além de garantir a qualidade nas ações 
planejadas, evitando-se interferências na comunicação. 

O desenvolvimento das ações de comunicação visa a um só tempo repassar informações sobre o andamento 
do processo de licenciamento ambiental e de implantação do empreendimento, como também buscar um 
envolvimento dos representantes do poder público municipal e daqueles representantes das organizações 
da sociedade civil nesse processo, dirimindo todas as dúvidas relativas a esse processo. 

5.5.2 -  Objetivos 

O programa de Interação e Comunicação Social tem como principal objetivo a manutenção de mecanismos 
adequados de comunicação com todas as partes interessadas e o empreendedor, propiciando tanto a difusão 
de informações, de forma a garantir a transparência das ações do empreendedor, quanto o recebimento de 
sugestões e críticas, permitindo o contínuo aprimoramento das ações sob responsabilidade do 
empreendedor. 

 Objetivos específicos 

• Criar e manter canais de comunicação e uma relação de diálogo entre o empreendedor e a 
população; 

• Estabelecer um relacionamento de confiança com as comunidades a serem afetadas de maneira mais 
direta; 

• Construir uma imagem positiva do empreendimento; 
• Desenvolver trabalho de comunicação preventivo, evitando que sejam criadas falsas expectativas 

pela comunidade. 

5.5.3 -  Metodologia e Operacionalização 

As atividades deverão consistir em campanhas e reuniões presenciais com as prefeituras municipais, 
secretarias de estado escolas, igrejas, ONGs e a população direta e indiretamente atingida pelo 
empreendimento. Importante ressaltar que todas as reuniões ou fóruns devem ser registrados em atas e 
documentos fotográficos. 

Além disso, deverá ser divulgado o canal de comunicação para a realização dos trabalhos e atendimento à 
população (Linha Verde CSN – 0800 282-4440). O canal de comunicação deverá funcionar ao longo das fases 
de do empreendimento.  

5.5.4 -  Avaliação e Monitoramento (indicadores) 

Os indicadores para a fase de implantação do programa, ou seja, contatos iniciais com o público-alvo 
(associações e entidades da sociedade civil, comunidades tradicionais, agricultores familiares, dentre outros) 
e a estruturação dos instrumentos de comunicação serão quantitativos, onde serão mensuradas o número 
de reuniões com a os envolvidos. Durante o programa de Comunicação Social também será avaliada a 
qualidade e os resultados alcançados do programa pelo feedback da população envolvida.  

5.5.5 -  Equipe Técnica 

A CSN Mineração é o empreendedor responsável pela execução e manutenção das obras obedecendo a este 
programa. Possui uma equipe interna responsável pela comunicação, que delega a responsabilidade de 
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acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, bem como de atestar a conformidade com a qualidade 
ambiental esperada. 

5.5.6 -  Cronograma 

Ao final do segundo ano de vigência do programa, superada a fase de implantação e com um semestre de 
operação do empreendimento, será realizada uma avaliação da sua eficiência com base nas metas e 
indicadores estabelecidos, a fim de avaliar a eficiência do projeto e diagnosticar estrategicamente eventuais 
necessidades de adaptação. 

Caso sejam necessárias adaptações ao projeto visando sua maior eficiência, um novo cronograma de ações 
será elaborado com base nas estratégias estabelecidas. No entanto, caso as ações se mostrem satisfatórias, 
as ações previstas no presente programa serão mantidas. Abaixo segue o cronograma do Programa (Quadro 
27). 

Quadro 27: Cronograma do Programa de Comunicação Social durante as fases do Projeto de Obra Emergencial da 
Cava do Corpo Norte, a ser implantado na CSN Mineração – unid. Congonhas, MG.  

PROJETO OBRA EMERGENCIAL DA CAVA CORPO NORTE ANO 1 ANO 2 

ATIVIDADES 

SE
M

 1
 

SE
M

 2
 

SE
M

 1
 

SE
M

 2
 

Implantação     

Divulgação de informações relevantes, conforme metodologia     

Operação     

Distribuição de informativos – periodicidade semestral     

Reuniões com as comunidades     

Avaliação da eficiência e adaptações     

5.6 -  PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR 

5.6.1 -  Introdução 

Embora parte das obras já tenham sido executadas, a finalização da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte 
prevê a circulação de veículos, maquinários e equipamentos, que, embora não representem aumento da 
frota em circulação na Mina Casa de Pedra,  deverão emitir poluentes atmosféricos provenientes da queima 
de combustível (combustão interna) e da ressuspensão de materiais particulados procedentes de vias e 
pátios não pavimentados. De forma semelhante, estão previstas atividades envolvendo a movimentação de 
solo (e.g. lavra; consequente corte do terreno e construção das bancadas da mina), assim como o transporte 
e manuseio de insumos e materiais pulverulentos, a exemplo da massa lavrada, que também são 
contribuintes das emissões atmosféricas.  

Nesse contexto, durante a implantação e operação da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte, deverão ser 
desenvolvidas ações por meio de diretrizes previamente planejadas para o controle e a redução da emissão 
dos poluentes atmosféricos, buscando manter a qualidade do ar em concordância com os padrões 
estabelecidos pela legislação vigente e, consequentemente, dirimir o incômodo à população e possíveis 
danos ao meio ambiente. 

Cabe registro que a CSN Mineração já realiza o monitoramento das concentrações de partículas totais em 
suspensão (PTS) e partículas inaláveis (PI), no entorno da Mina Casa de Pedra, com uso de amostradores de 
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grandes volumes (AGV). Assim, recomenda-se que o presente programa seja incorporado às atividades já 
realizadas pela companhia. 

5.6.2 -  Objetivos 

O objetivo do Programa de Controle e Monitoramento da Qualidade do Ar é estabelecer ações a serem 
realizadas ao longo da implantação e operação da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte que visem 
assegurar a qualidade do ar, garantindo o atendimento à legislação pertinente e, consequentemente, a 
conservação do bem-estar público durante a vida útil do empreendimento. 

5.6.3 -  Metodologia 

 Educação ambiental para os trabalhadores 

Todos os trabalhadores envolvidos na Obra Emergencial da Cava Corpo Norte deverão receber orientações 
sobre as atividades que promovem a emissão de poluentes atmosféricos, qual o impacto destas emissões 
sobre o meio ambiente, sobretudo às comunidades lindeiras, assim como quais medidas são indicadas para 
controlar ou minimizar este impacto. Neste contexto, deve-se dedicar particular atenção às orientações 
destinadas aos caminhoneiros responsáveis por conduzir os veículos na via de acesso internas, destacando a 
importância de respeitar os limites de velocidade da via. 

Tais ações, serão mediadas pelo programa de educação ambiental, no qual já é desenvolvido com o público 
interno da CSN. 

 Controle de velocidade nas vias de circulação interna. 

Sabe-se que a emissão de material particulado em estradas não pavimentadas é diretamente proporcional à 
velocidade do veículo. Quanto maior for a velocidade do veículo, maior será o potencial de arraste das 
partículas existentes sobre a via. Assim, a determinação de um limite de velocidade para cada trecho da via 
potencialmente emissora de poeira, realizado por meio de sinalização específica, auxiliará no controle das 
emissões de material particulado. Neste contexto, registra-se que a Mina Casa de Pedra possui o Plano de 
Trânsito Interno, que deverá nortear o detalhamento deste programa no momento de elaboração do PCA. 
Conforme evidenciado na Plano de Trânsito Interno, as vias de circulação interna permitirão a circulação de 
veículos na velocidade máxima de 50km/h. 

 Umectação de pátios e vias não pavimentadas 

A aspersão de água e polímeros na superfície de estradas não pavimentadas propicia o controle imediato das 
emissões de material particulado. Uma rotina operacional de umectação diária nas vias de circulação interna 
do empreendimento já é realizada e deverá ser implantada e mantida, levando-se em consideração a 
intensidade de utilização da via e as condições meteorológicas incidentes.  

Deve-se considerar a intensificação das ações de umectação no período de maio a agosto, quando são 
esperados os menores volumes de chuva na região. Em contrapartida, é possível a paralização das atividades 
de umectação/aspersão de águas no período de chuvas, desde que visualmente comprovado sua ineficiência. 

A água utilizada para umectação das vias em parte será proveniente da reutilização dos recursos hídricos 
coletados pelo sistema de drenagem e decantação proposto no Programa de Controle e Monitoramento de 
Processos Erosivos e Carreamento de Sedimentos. 
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Além da umectação do solo, deve-se manter a rotina de aplicação de polímeros seladores de superfície em 
áreas desnudas da mina com intuito de atenuar o arraste eólico. 

 Manutenção preventiva de veículos 

Todos os veículos e maquinários utilizados na operação e implantação deverão passar por um checklist 
preventivo, no qual serão inspecionados aspectos vulneráveis para poluição do meio, devendo, portanto, ser 
priorizada a inspeção de fumaça preta (Escala Ringelmann), verificação dos amortecedores/sistema de 
suspensão e verificação da validade da troca de óleos.  

Neste sentido, sabe-se que o sistema de suspensão do veículo é responsável por absorver o impacto causado 
pelas irregularidades do solo, suavizando os movimentos bruscos. Assim, o sistema de suspensão dentro das 
condições operacionais do fabricante deverá proporcionar menor perda de material (solo, minério, etc.) da 
carroceria, ao longo do trajeto. A CSN Mineração possui o Manual de Manutenção dos Equipamentos da 
Mina que deverá ser consultado para realização da atividade proposta, bem como no detalhamento desta 
medida no momento de elaboração do PCA.    

No que concerne à inspeção de fumaça preta em veículos de ciclo Diesel, poderá ser investigado por meio 
do método de Ringelmann. A avaliação do grau de enegrecimento da fumaça pela escala Rigelmann deve 
seguir os procedimentos descritos na norma ABNT NBR 6016:2015 - Gás de escapamento de motor Diesel - 
Avaliação de teor de fuligem com a escala de Ringelmann.  

Os resultados obtidos, servirão como um indicativo do estado de conservação dos motores e deverão ser 
avaliados com base nas disposições da Portaria Ibama nº 85/1996, a qual determina, em seu Art. 4º, que os 
limites de emissão de fumaça preta a serem cumpridos por equipamentos movidos a óleo Diesel em qualquer 
regime deverão ser menor ou igual ao padrão nº 3 da Escala Ringelmann, quando medidos em localidades 
situadas acima de 500 (quinhentos) metros de altitude (Caso da Mina Casa de Pedra). Para efeito do disposto 
na referida Portaria, é considerado em desacordo o equipamento em movimento/operação que apresentar 
emissão de fumaça preta por mais de 5 (cinco) segundos consecutivos. 

 Monitoramento de PTS e MP10 

Para verificar e constatar a eficácia dos métodos de controle de emissões atmosféricas propostos neste PCA, 
se faz necessário proceder com o monitoramento da qualidade do ar, avaliando variáveis relacionadas aos 
poluentes emitidos pelas atividades de implantação e operação da Obra Emergencial da Cava do Corpo 
Norte.  

Conforme elucidado no capítulo de impactos ambientais do Estudo de Impacto Ambiental do projeto de Obra 
Emergencial da Cava Corpo Norte, o PTS (Partícula Total em Suspensão) e MP10 (Partículas Inaláveis) são os 
poluentes mais representativos nas emissões previstas para o empreendimento em análise. Neste viés, o 
monitoramento da qualidade do ar deverá ser realizado com base nas medições das concentrações destes 
poluentes atmosféricos.  

O procedimento de medição deve ser baseado em normas técnicas específicas de amostragens, visando 
comparar a concentração do parâmetro avaliado com a concentração regulamentada pela Resolução 
CONAMA nº 491/2018 e Deliberação Normativa COPAM nº 01/1981. Atualmente a norma técnica aplicável 
aos procedimentos de medição de PTS é a ABNT NBR 9.547:1997 (Material Particulado em Suspensão no Ar 
Ambiente - Determinação da concentração total pelo método do amostrador de grande volume). Já para 
medições de MP10, aplica-se a ABNT NBR 13412:1995 (Material particulado em suspensão na atmosfera - 
Determinação da concentração de partículas inaláveis pelo método do amostrador de grande volume 
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acoplado a um separador inercial de partículas - Método de ensaio). Em síntese, o método de medição de 
PTS e PI consiste na amostragem da qualidade do ar com uso equipamentos móveis do tipo Amostrador de 
Grande Volume – AGV. 

O resultado obtido em cada medição deve ser comparado aos padrões estabelecidos pela legislação vigente. 
Na Resolução CONAMA nº 491/2018 e Deliberação Normativa COPAM nº 01/1981, os padrões estabelecidos 
para o parâmetro PTS é de até 240 µg/m³ (amostragens de 24 horas) e de MP10 é 120 µg/m³ (amostragens 
de 24 horas). 

As medições devem ser realizadas preferencialmente próximas a receptores sensíveis, como residências, 
unidades básicas de saúde e instituições de ensino. Recomenda-se que sejam continuados os pontos de 
monitoramento já executados pela CSN Mineração do entorno da Mina Casa de Pedra, quando necessários 
acrescidos locais de medição entre o limite da CSN Mineração ao receptor potencialmente crítico.  

Com relação à periodicidade do monitoramento, é importante destacar que atualmente não existem no 
Brasil regras para a determinação da frequência de amostragens de poluentes do ar ambiente. Neste viés, 
recomenda-se que as medições sejam realizadas trimestralmente, de modo que se tenham dados aferidos 
nas quatro estações do ano. 

5.6.4 -  Equipe Técnica 

A execução do Programa de Controle e Monitoramento da Qualidade do Ar é de responsabilidade da CSN 
Mineração, conforme já ocorre atualmente, podendo o empreendedor contratar empresa especializada para 
a amostragem da qualidade do ar. 

5.6.5 -  Cronograma 

O Programa de Controle e Monitoramento da Qualidade do Ar deverá ser realizado por toda a vida útil do 
empreendimento. A título de referência, o Quadro 28  apresenta o cronograma físico para o período de 12 
meses (um ano). 

O relatório de acompanhamento de periodicidade semestral será submetido ao órgão ambiental no mês 
subsequente ao fechamento do semestre (período de cobertura). 

Quadro 28: Cronograma do Programa de Controle e Monitoramento da Qualidade do Ar. 

Atividade 

Mês 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Inspeção de veículos e 
equipamentos. Avaliação 

do teor de fuligem dos 
veículos e equipamento 
movidos à óleo Diesel 

através do uso da Escala 
Ringelmann. 

            

Umectação das vias de 
acesso e taludes de solo 

exposto 
            

Suporte as ações de 
educação ambiental 
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Atividade 

Mês 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

relacionado a emissões 
atmosféricas. 

Medições de PTS e MP10             

5.7 -  PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE RUÍDOS 

5.7.1 -  Introdução 

A movimentação de veículos e máquinas pesadas durante a implantação e operação da Obra Emergencial da 
Cava Corpo Norte, possuem potencial para emissão de ruídos em diferentes graus de intensidade, passíveis 
de causar incômodo a receptores localizados no entorno dos locais de intervenção. 

Neste contexto, sabe-se que a exposição a ruídos intensos ou mesmo a exposição prolongada a ruídos de 
menor intensidade podem gerar reações adversas ao organismo receptor, onde os efeitos variam desde 
desconforto do sistema auditivo até efeitos deletérios sobre as funções fisiológicas dos organismos (BISTAFA, 
2006). 

Portanto, o Programa de Controle e Monitoramento de Ruídos, prevê o monitoramento do nível de ruídos 
ambiente, a fim de assegurar que as emissões estejam em concordância com a legislação vigente, ou seja, 
que o conforto, a saúde e o bem-estar da população local estejam garantidos. 

Cabe o registro de que a CSN Mineração já realiza medições semestrais de ruído ambiente no entorno da 
Mina Casa de Pedra. Assim, recomenda-se que o presente programa seja incorporado as atividades já 
realizadas pela companhia. 

5.7.2 -  Objetivos 

O objetivo do Programa de Controle e Monitoramento de Ruídos é estabelecer diretrizes que visem prevenir 
e controlar a geração de ruído nas imediações do empreendimento. 

5.7.3 -  Metodologia 

O Programa de Controle e Monitoramento de Ruídos está estruturado sobre dois eixos principais, um 
primeiro dedicado a medidas de prevenção e mitigação de ruídos emitidos pelas obras (descritos no item 
5.7.3.1 - ) e um segundo dedicados a medidas de controle (monitoramento) do ruído ambiente nas 
imediações das áreas de intervenção (descritos no item 5.7.3.2 - ). 

 Medidas de prevenção e mitigação 

Este subitem apresenta um elenco de medidas preventivas e mitigadoras indicadas para atenuar o impacto 
acústico provocado pelo empreendimento sobre os receptores potencialmente críticos presentes no seu 
entorno. Tais medidas visam, sobretudo, o controle e a redução dos ruídos nas fontes que o geram. As 
medidas indicadas são: 

• Quando pertinente, dar preferência a utilização de polias e correias, em detrimento a engrenagens; 

• Manter o maquinário utilizado devidamente lubrificado; 
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• Desenvolver ações que resultem no controle do tráfego de veículos nas vias de acesso, a exemplo da 
determinação de limites máximos de velocidade, visando minimizar o incômodo decorrente do ruído 
proveniente do tráfego de veículos; 

• Realização de inspeções periódicas em equipamentos e veículos utilizados na operação do 
empreendimento, priorizando a utilização daqueles que apresentem baixos índices de ruídos; 

Executar, quando aplicado, enclausuramento de fontes ruidosas ou construção de barreiras físicas, como 
cortina vegetal. 

 Medidas de controle e monitoramento 

Na fase de implantação e operação do empreendimento, deverá ser realizado o monitoramento semestral 
dos níveis de pressão sonora nos limites externos ao empreendimento, contemplando medições no período 
diurno e noturno. 

A metodologia aplicada ao monitoramento deverá estar em concordância com os dispositivos legais. A Lei 
Federal nº 6.938/1981 atribui ao CONAMA a competência para estabelecer “normas e padrões compatíveis 
com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida” (Art. 6º, inciso II), e 
o CONAMA, por sua vez, através da sua Resolução nº 001/1990, determina que seja adotada a metodologia 
de medição dos níveis de ruídos e demais procedimentos estabelecidos pela norma ABNT NBR 10151. Desta 
forma, a metodologia de medição e avalição dos níveis de pressão sonora proposta neste programa deve 
atender as diretrizes da norma ABNT NBR 10.151:2019 (Acústica - Medição e avaliação de níveis de pressão 
sonora em áreas habitadas — Aplicação de uso geral).  

Portanto, considerando a ABNT 10151:2019, para cada ambiente avaliado, as medições deverão ser 
realizadas em duas etapas. A primeira etapa consiste na medição do som total, a qual é realizada 
individualmente em cada ponto amostral e compreenderá o som proveniente da fonte sonora objeto de 
avaliação (som específico) juntamente com o som do ambiente (som residual).  

Após a primeira medição (em cada ponto), deve-se avaliar se o Laeq obtido corresponde a um valor acima 
do valor de referência para a área e horário em questão, segundo ABNT NBR 10151:2019, ou se o valor obtido 
está abaixo da referência normativa, mas a diferença possui menos de 5 dB5. Nestes casos, se faz necessário 
proceder com uma nova medição de som ambiente residual. 

O som residual é um remanescente do som total, ou seja, é a medição do som ambiente sem a interferência 
da fonte sonora objeto de avaliação, no caso, sem as contribuições das fontes provenientes da mineração. 
Para obtenção do som residual deve-se realizar a medição do nível de pressão sonora assegurando que não 
ocorram contribuições da fonte sonora objeto de avaliação, assim, as medições devem ocorrer com as 
atividades operacionais da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte paralisadas.  

Recomenda-se que as medições de som residual sejam realizadas imediatamente antes ou após as medições 
do som total, com intuito de assegurar que o som residual obtido em ambas as medições contenha 

 

¹ A margem de erro de 5 dB foi definida pelo fato de que, segundo a ABNT NBR 10151:2019, medições onde ruídos impulsivos fossem 
registrados, deveriam ser “penalizadas” com 05 db nos resultados finais. Como exemplo, em local onde o valor de referência legal é 
de 60 dB e a medição do som total aferido foi 57 dB com registros de som impulsivos, tem-se que mesmo que o resultado aferido 
esteja abaixo do valor de referência, o resultado final (corrigido), quando somado 5 dB de penalização, estará em desacordo com o 
limite de referência. 
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características semelhantes, tornando a comparação dos resultados fidedigna. Cientes das dificuldades já 
prenunciadas para determinação do ruído residual, quando não for possível cessar a fonte sonora objeto de 
medição, a ABNT, por meio da ABNT NBR 10151:2019, permite que o nível sonoro residual poderá ser medido 
em outro ambiente, desde que devidamente justificável que o ambiente substituto apresente características 
semelhantes aquele originalmente alvo das medições.  

No que concerne aos locais de medição, a norma ABNT NBR 10151:2019 apresenta critérios para definição 
dos pontos de medição sonora, dentre os quais, aplica-se ao empreendimento em questão a seguinte 
passagem: “Para fins de avaliação sonora ambiental de empreendimentos, instalações e eventos, 
independentemente da existência de reclamações, as medições devem ser realizadas obrigatoriamente em 
áreas habitadas, vizinhas ao empreendimento. Quando não houver áreas habitadas, as medições podem ser 
realizadas apenas nas áreas mais próximas ao empreendimento.” (grifo nosso).  

A localização dos locais alvos de medição deverá atender obrigatoriamente os critérios definidos pela norma 
regulamentadora. Recomenda-se que sejam continuados os pontos de monitoramento já executados pela 
CSN Mineração do entorno da Mina Casa de Pedra, e quando necessários acrescidos locais de medição entre 
o limite da CSN Mineração ao receptor potencialmente crítico. Na ocasião de definição dos pontos de 
medição, é recomendável que a equipe envolvida neste programa considere as ocorrências do sistema de 
ouvidoria da Mina Casa de Pedra que tenham sido registrada para perturbação sonora causada pela operação 
da Mina Casa de Pedra e que o reclamante seja residente do município de Belo Vale. Os locais definidos 
deverão ser submetidos ao órgão ambiental para prévia validação. 

A avaliação sonora deverá ser realizada pela comparação dos níveis de pressão sonora aferidos em campo 
com os limites máximos recomendados pela norma ABNT NBR 10151:2019. Os limites de horário para o 
período diurno e noturno podem ser definidos pelas autoridades de acordo com os hábitos da população. 
Porém, o período noturno não deve começar depois das 22h00 e não deve terminar antes das 07h00 do dia 
seguinte. Ressalta-se ainda que as avaliações sonoras devem ser realizadas nos períodos em que a atividade, 
alvo do licenciamento, represente a condição normal do sistema. 

A classificação do tipo de área deverá ser realizada através da classe de uso do solo aferida na ocupação 
regular, ou seja, ocupação por edificações ou outras atividades em conformidade com a legislação de uso e 
ocupação do solo local (zoneamento municipal de Congonhas).  

5.7.4 -  Equipe Técnica 

A execução do Programa de Controle e Monitoramento de Ruídos é de responsabilidade da CSN Mineração, 
conforme já ocorre atualmente, podendo o empreendedor contratar empresa especializada para medição 
de ruídos. 

5.7.5 -  Cronograma 

O Programa de Controle e Monitoramento de Ruídos deverá ser realizado por toda a vida útil do 
empreendimento. A título de referência, o Quadro 29  apresenta o cronograma físico para o período de 12 
meses (um ano). 

O relatório de acompanhamento de periodicidade semestral será submetido ao órgão ambiental no mês 
subsequente ao fechamento do semestre (período de cobertura). 
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Quadro 29: Cronograma do Programa de Controle e Monitoramento de Ruídos. 

Atividade 
Mês 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Proceder com as 
medidas de prevenção 

e mitigação 
            

Realizar as medições 
dos níveis de pressão 

sonora 
            

Relatórios de 
acompanhamento 

            

5.8 -  PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

5.8.1 -  Introdução 

A execução inclui atividades geradoras de resíduos sólidos diversos, cujo volume e tipologia variam de acordo 
com o tipo de intervenção. O acúmulo indiscriminado de resíduos pode oferecer riscos ao meio ambiente, 
como contaminação dos solos e dos recursos hídricos, além de favorecer a atração e a proliferação da fauna 
sinantrópica nociva (como insetos e roedores) e outras espécies de importância médica (escorpiões e 
aranhas), oferecendo risco de transmissão de doenças e acidentes com animais peçonhentos aos 
trabalhadores e comunidade lindeira.  

Dessa forma, é imperativo que os resíduos oriundos da implantação do empreendimento sejam 
adequadamente quantificados, tratados e destinados de acordo com legislação e normativas vigentes. Neste 
viés, o presente Programa estabelece metodologias e ações que devem ser implementadas pela CSN, 
seguidas pelos trabalhadores e acompanhadas pelos responsáveis técnicos durante todo o período de obras, 
de acordo com as atividades geradoras e especificidades da tipologia construtiva, visando sobretudo a 
minimização da geração de resíduos na fonte primária. 

Registra-se que a Mina Casa de Pedra possui Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos vigente, conforme 
previsto Lei nº 12.305/2010, de modo que as ações aqui elencadas apenas reforçam as práticas da CSN 
Mineração. Na mesma linha de raciocínio, reitera-se que a enfermaria, restaurantes e planta de 
beneficiamento de minério da Mina Casa de Pedra – que receberá o minério da Obra Emergencial da Cava 
do Corpo Norte - não é escopo deste EIA, logo, a gestão dos resíduos gerados nestas estruturas foi analisa 
nos respectivos processos de licenciamento.  Neste cenário, o presente programa é apresentado de modo 
preventivo, considerando a sinergia entre a Obra Emergencial da Cava do Corpo Norte e a Mina Casa de 
Pedra. 

5.8.2 -  Objetivos 

O Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos objetiva reduzir a geração de resíduos na fonte primária; 
adequar à segregação na origem e assegurar o correto manuseio, armazenamento temporário e destinação 
final dos materiais descartados, de modo a controlar e minimizar riscos ao meio ambiente, aos trabalhadores 
e à comunidade lindeira ao empreendimento, bem como atender as legislações pertinentes. 
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5.8.3 -  Metodologia 

 Educação ambiental aos trabalhadores 

Deverão ser realizadas palestras com o intuito de conscientizar a mão de obra envolvida na implantação e 
operação da Obra Emergencial da Cava do Corpo do Norte com relação aos objetivos deste programa e de 
fornecer as orientações necessárias para o seu cumprimento.  Na mesma linha de raciocínio, as áreas de 
vivência, a exemplo dos restaurantes, deverão apresentar cartazes educativos com orientações sobre prática 
ambientalmente corretas para triagem, armazenamento e transporte de resíduos sólidos na unidade, 
destacado que a prática prioritária é a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, 
a reciclagem e a destinação final adequada.  

 Segregação 

A necessidade de providenciar a segregação de resíduos na fonte tem como objetivos principais preservar as 
propriedades qualitativas dos materiais com potencial de recuperação e reciclagem, evitar a mistura de 
resíduos incompatíveis, diminuir o volume de resíduos perigosos a serem destinados e, consequentemente, 
os custos de sua destinação.  

A segregação dos resíduos é diretamente dependente da sua classificação, que deve ser feita 
prioritariamente na fonte. Os resíduos sólidos gerados pelo empreendimento devem ser classificados 
conforme diretrizes da ABNT NBR 1004:2004. 

 Coleta e Acondicionamento 

Para que os resíduos sejam devidamente segregados, deverá ser providenciada infraestrutura adequada para 
tal finalidade. Nas estruturas de apoio à Obra Emergencial da Cava do Corpo Norte, deverão ser instalados 
recipientes apropriados para acondicionamento dos resíduos gerados, os quais deverão ser constituídos de 
materiais compatíveis com a sua natureza, observando-se resistência à impactos, punctura, ruptura e 
vazamento de resíduos contidos no seu interior. Da mesma forma, os recipientes utilizados deverão possuir 
durabilidade e estanqueidade, sendo ainda de material lavável e dotados de tampas íntegras visando 
proteger os resíduos das intempéries.  

Além das características acima descritas, os recipientes deverão ser padronizados, com identificação e 
coloração específica. A Resolução CONAMA nº 275/01 determina o código de cores para os diferentes tipos 
de resíduos a ser adotado na identificação de coletores e que deverão ser preferencialmente adotados para 
utilização durante a operação do empreendimento em análise. 

A coleta e segregação será de responsabilidade dos trabalhadores envolvidos na atividade de geração, sendo 
também de sua responsabilidade a disposição nos recipientes adequados. Os resíduos deverão ser removidos 
diariamente dos coletores nas frentes de geração e remanejados até o Entreposto de Resíduos da Mina Casa 
de Pedra. 

 Armazenamento temporário 

Por armazenamento entende-se a contenção temporária de resíduos enquanto se aguarda a destinação final 
adequada. O armazenamento dos resíduos deve ser realizado de acordo com as classes a que pertencem, 
conforme ABNT 1004:2004, não podendo haver no armazenamento a mistura entre resíduos recicláveis, 
Resíduo de Construção Civil (RCC) classe A, resíduos não recicláveis, resíduos perigosos em geral ou Resíduos 
Sólidos de Saúde (RSS). Coleta e transporte externo 
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A remoção dos resíduos deve ser realizada sempre que as baias do Entreposto estiverem cheias, com exceção 
dos resíduos orgânicos que, por apresentar alto grau de putrefação, devem ser encaminhados para a 
destinação final no máximo a cada 48 horas.  

A coleta e o transporte de resíduos devem ser realizados de acordo com as diretrizes da ABNT NBR 
13221:2003, por empresa licenciada para tal finalidade. O transporte dos resíduos sólidos até seu destino 
final deverá ser acompanhado, quando aplicável, de Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) e 
Declaração de Movimentação de Resíduos (DMR), gerados no Sistema Estadual de Manifesto de Transporte 
de Resíduos (MTR), sistema online da FEAM (MG).  

 Destinação final 

Para a destinação deve-se priorizar implantação de um sistema de logística reversa, assim como de 
reaproveitamento dos resíduos. Esgotando-se todas as formas de reinserir os resíduos como um novo 
material utilizável deve-se proceder então com a sua destinação final ambientalmente adequada. Os resíduos 
deverão ser encaminhados para locais devidamente licenciados pelo órgão ambiental competente para 
exercer tal finalidade. 

Os rejeitos do processo de beneficiamento do minério extraído da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte 
são destinados às barragens de rejeitos, licenciada na Mina Casa de Pedra. 

5.8.4 -  Equipe Técnica 

Conforme já informado, a Mina Casa de Pedra possui um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
vigente, sendo, portanto, o presente programa de responsabilidade da CSN Mineração, que, conforme já 
ocorre, pode subcontratar empresas licenciadas para o transporte e destinação final dos resíduos sólidos 
gerados na unidade. 

5.8.5 -  Cronograma 

O Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos deverá ser realizado por toda a vida útil do 
empreendimento. A título de referência, o Quadro 30 apresenta o cronograma físico para o período de 12 
meses (um ano). 

O relatório de acompanhamento de periodicidade semestral será submetido ao órgão ambiental no mês 
subsequente ao fechamento do semestre (período de cobertura). 

Quadro 30: Cronograma do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

Atividade 
Mês 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Realizar de campanhas de 
educação ambiental e 

sensibilização dos 
trabalhadores relacionada à 

gestão dos resíduos 

            

Gerenciamento dos resíduos 
sólidos 
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Atividade 
Mês 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Remoção dos resíduos das 
frentes de geração e 
transporte para os 

Entreposto de Resíduos. 

            

Emissão dos documentos 
necessários para transporte e 

destinação dos resíduos 
            

Relatórios de 
acompanhamento 

            

5.9 -  PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS – PRAD 

5.9.1 -  Introdução 

O PRAD apresenta as diretrizes e técnicas recomendadas para promover a recuperação dos ambientes 
degradados e ou apenas alterados pelas atividades oriundas da instalação e operação da Obra Emergencial 
da Cava do Corpo Norte, em consonância com o § 2º do Art. 225 da Constituição Federal de 1988, que 
estabelece que “aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente 
degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei”. 

As diretrizes aqui apresentadas, deverão ser empregadas durante e após a instalação do empreendimento, 
a fim de garantir que os impactos decorrentes das suas atividades sejam minimizados e controlados. 

5.9.2 -  Objetivos 

O Programa de Recuperação de Áreas Degradadas objetiva promover a recuperação dos ambientes que 
foram degradados e ou alterados pelas atividades decorrentes da implantação e operação do 
empreendimento, visando retorná-las a um estado não degradado e estabelecer os procedimentos a serem 
adotados para isso. 

5.9.3 -  Metodologia 

As intervenções previstas neste Programa podem ser de âmbito físico, químico e/ou biológico. As medidas 
físicas compreendem o direcionamento das águas, a estruturação do substrato, assim como outras 
intervenções relacionadas à conservação do solo e ao controle da erosão, e poderão ser utilizadas nas 
situações em que se observar maior degradação ou tendência à degradação do solo e sua estrutura.  

As medidas químicas compreendem a correção do solo e o incremento da disponibilidade de macro e 
micronutrientes às plantas, por meio da aplicação de calcário e adubação, respectivamente. Já as medidas 
biológicas dizem respeito ao enriquecimento da biota do solo e ao restabelecimento ou enriquecimento da 
cobertura vegetal. A combinação de medidas que associem elementos físicos, químicos e bióticos tende a 
produzir resultados mais satisfatórios do ponto de vista ambiental. 

Para a definição das melhores estratégias e efetividade, o Programa prevê ações de recuperação distintas 
para as áreas impactadas, sobretudo de acordo com o seu uso futuro e com as especificidades de cada local.  

Com relação às especificidades dos locais, serão observados minimamente os seguintes aspectos: tipo de 
vegetação existente no local e em seu entorno, potencial de regeneração natural, condições de conservação 
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do solo e dinâmica hídrica, declividade do terreno, fatores de perturbação, existência de espécies exóticas 
invasoras, localização e extensão da área objeto de recuperação. 

Quanto ao uso futuro das áreas, para as situações em que espécies arbóreas ofereçam empecilhos aos usos 
propostos, poderão ser empregadas apenas técnicas que busquem evitar o estabelecimento de processos 
erosivos, por meio do uso de espécies de menor porte com a finalidade de proteção do solo.  

Logo na etapa inicial das obras será realizada a identificação/cadastramento das áreas degradadas ou 
alteradas pelas atividades do empreendimento e, posteriormente, será realizado o diagnóstico da situação 
destas áreas e indicação de medidas de recuperação/restauração. Estes procedimentos se estenderão ao 
longo de todo o período construtivo e operacional da Obra Emergencial da Cava do Corpo Norte. 

Para cada área alvo de recuperação cadastrada será estabelecido um período de manutenção e 
monitoramento que também variará considerando-se as especificidades locais e as técnicas/ações aplicadas. 

A efetiva execução das técnicas de recuperação indicadas terá início apenas após o término das etapas 
interventivas relacionadas às áreas alvo (considerando as diferentes frentes de trabalho e não o término da 
fase de instalação/operação como um todo) e após a desativação das estruturas provisórias. 

Os referidos procedimentos seguirão as seguintes etapas: 

Elaboração de um Plano de Ação Específico, o qual envolverá as seguintes atividades:  

I – Identificação e cadastramento das áreas alvo de recuperação (esta etapa ocorrerá ao longo de toda a fase 
de implantação e operação do empreendimento); 

II - Diagnóstico das áreas objeto da restauração identificadas/cadastradas; 

II – Proposta de projeto/medidas de restauração ecológica e tempo de monitoramento para cada área 
cadastrada; 

Implantação da metodologia e das ações previstas para cada área; 

Manutenção e monitoramento das medidas executadas, até a conclusão das ações, comprovada por meio 
da efetiva recuperação das áreas-alvo. 

5.9.4 -  Equipe Técnica 

A Mina Casa de Pedra possui um PRAD vigente, sendo, portanto, o presente programa de responsabilidade 
da CSN Mineração. 

5.9.5 -  Cronograma 

O Programa de Recuperação de Áreas Degradadas deverá ser realizado por toda a vida útil do 
empreendimento, contanto que existam atividades voltadas à recuperação a serem desempenhadas. 
Ressalta-se que, conforme preconiza a legislação minerária e ambiental, na exaustão da lavra, será executado 
um PRAD contemplando o Programa de Fechamento de Mina.  

A título de referência, o Quadro 31 apresenta o cronograma físico para o período de 12 meses (um ano). 
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O relatório de acompanhamento de periodicidade semestral será submetido ao órgão ambiental no mês 
subsequente ao fechamento do semestre (período de cobertura). 

Quadro 31: Cronograma do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) 

Atividade 
Mês 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Elaboração do Plano de 
Ação Específico para a 

área degradada 
            

Implantação da 
metodologia e das 

ações previstas para 
cada área 

            

Manutenção e 
monitoramento 

            

Relatórios de 
acompanhamento 

            

5.10 -  PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PROCESSOS EROSIVOS E 
CARREAMENTO DE SEDIMENTOS; 

5.10.1 -  Introdução 

A implantação e operação da Obra Emergencial da Cava do Corpo Norte prevê a execução de algumas 
atividades que irão alterar a geometria do terreno em locais específicos (e.g. bancadas/taludes da lavra). 
Essas intervenções, quando associadas aos fatores ambientais naturalmente presentes na região, a exemplo 
das chuvas orográficas, implicam na necessidade de medidas que previnam, controlem e minimizem os 
processos de dinâmica superficial, tais como os processos erosivos e movimentos de massa. 

Sabe-se que, caso não contidos, os mencionados processos devem gerar sedimentos que podem ser 
carreados pelo escoamento pluvial para o interior de cursos d’água, oferecendo risco de assoreamento e 
impactando às comunidades aquáticas. Por vezes, áreas atingidas por fenômenos erosivos evoluídos ou 
movimentos de massa de grande porte acabam por se configurar como áreas degradadas, podendo acarretar 
prejuízos econômicos e ambientais, envolvendo elevados custos para sua recuperação e/ou remediação.   

Neste cenário, o Programa de Controle e Monitoramento de Processos Erosivos e Carreamento de 
Sedimentos prevê esforços de identificação, registro, qualificação, recuperação e monitoramento dos locais 
suscetíveis à ocorrência de feições erosivas ou movimentos de massas, se estendendo aos locais onde a 
ocorrência destes eventos já esteja confirmada. 

5.10.2 -  Objetivos 

Este Programa tem como objetivo prevenir, assim como identificar e corrigir a ocorrência processos de 
dinâmica superficial (e.g. processos erosivos ou de movimento de massa) ao longo das áreas de intervenção 
da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte. 

5.10.3 -  Metodologia 

Embora processos morfodinâmicos, incluindo os fenômenos erosivos e movimentações de massa, sejam de 
significativa complexidade, os procedimentos executivos propostos pelo Programa de Controle e 
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Monitoramento de Processos Erosivos e Carreamento de Sedimentos não são de relativa simplicidade, uma 
vez que envolvem a identificação de focos e áreas suscetíveis por meio de inspeções in loco, assim como a 
identificação de algumas técnicas de engenharia que poderão ser utilizadas para se prevenir a ocorrência de 
eventos desta tipologia. 

 Inspeções de campo e definição de áreas-alvo 

Antes do início de cada frente de trabalho, a equipe do presente Programa, deverá percorrer a referida área 
requerida para intervenção com o objetivo identificar a existência de locais susceptíveis a ocorrência de 
processos erosivos ou movimento de massa.  

Em função da relação entre processos morfodinâmicos e fatores climáticos, além das mencionadas inspeções 
- que deverão ser realizadas sempre quando houver o início de uma frente de trabalho - deve-se proceder 
com uma vistoria contínua das frentes de lavra, visando identificar processos erosivos ou movimento de 
massa nas áreas de intervenção. As vistorias devem ser intensificadas após a ocorrência de eventos 
meteorológicos passíveis de favorecimento à ocorrência de processos morfodinâmicos, tais como chuvas 
torrenciais. 

As informações coletadas durante as vistorias deverão ser encaminhadas para o empreendedor que deverá, 
em conjunto com os responsáveis pelo Programa, avaliar quanto à necessidade de adoção de medidas 
corretivas, preventivas ou de monitoramento nos locais selecionados, alinhado as diretrizes descritas a 
diante. 

 Medidas preventivas de processos morfodinâmicos 

A principal premissa relacionada à contenção de processos erosivos é a redução do volume ou velocidade de 
escoamento da água e a retenção de sedimentos próximos à fonte. Sendo assim, sugerem-se que sejam 
adotadas as seguintes medidas de controle e atenuação de processos morfodinâmicos: 

Deve-se realizar a instalação de dispositivos de drenagem nas áreas de intervenção que permanecerem com 
solo exposto por tempo prolongado, podendo incluir dentre os dispositivos: sarjetas, canaletas, bueiros e 
galerias, que deverão ser selecionados conforme critérios técnicos do projeto de engenharia; 

Após instaladas, todas as estruturas de drenagem devem permanecer livres de obstruções para que 
desempenhem plenamente sua função. Assim, é obrigatória a limpeza e manutenção periódica destes 
dispositivos; 

Para a construção de taludes deve-se considerar as diretrizes da ABNT NBR 11682:1991 (estabilidade de 
taludes); 

O abaulamento da pista de rolagem dos novos acessos (internos) deve favorecer o escoamento superficial 
para as margens das estradas, atenuando o surgimento de buracos e pontos de acumulação de água. 

Ao longo das frentes de Implantação e Operação do empreendimento, serão mantidas bacias de decantação 
em pontos estratégicos, a fim de reter os sedimentos carreados por águas pluviais. A água armazenada nas 
bacias poderá ser utilizada para umectação de vias, atenuando assim, a necessidade de captação de recursos 
hídricos. 
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 Medidas de correção de processos morfodinâmicos 

A proposição de medidas de contenção deve ser definida conforme a tipologia e criticidade de cada processo 
morfodinâmico identificado. Deve-se realizar, inicialmente, a estabilização mecânica por meio da instalação 
de barreiras físicas e diminuição da velocidade de carreamento de materiais inconsolidados, para 
posteriormente, ser feita a recuperação e reabilitação ambiental. Assim, deverá ser priorizada a estabilização 
em detrimento da recuperação de condições originais. Já para os casos de assoreamento, deve-se dar 
prioridade para a retirada dos sedimentos concentrados em determinada porção do leito do corpo-d ’água. 

Para os locais afetados com fenômenos erosivos evoluídos, que ofereçam risco aos bens patrimoniais, vias 
de acesso, trabalhadores e/ou comunidade lindeira, ou que impliquem em impactos ao meio ambiente, serão 
elaborados planos de contenção individuais, explicitando as formas de atuação específicas para cada caso, 
levando-se em consideração os aspectos genéticos e condicionantes dos processos. Estas ações devem 
ocorrer em consonância ao proposto pelo Programa de Recuperação de Área Degradada.  

É imperativo à equipe técnica do presente programa retornar a todos os locais onde tenham sido 
identificadas feições erosivas ou evidências de suscetibilidade a processos morfodinâmicos para registrar a 
eficácia e aderência das medidas corretivas aplicadas pelo empreendedor.  

5.10.4 -  Equipe Técnica 

A Mina Casa de Pedra possui um Programa de Controle e Monitoramento de Processos Erosivos e 
Carreamento de Sedimentos vigente, sendo, portanto, o presente programa de responsabilidade da CSN 
Mineração e respectiva equipe de engenharia. 

5.10.5 -  Cronograma 

O Programa de Controle e Monitoramento de Processos Erosivos e Carreamento de Sedimentos deverá ser 
realizado por toda a vida útil do empreendimento. A título de referência, o Quadro 32 apresenta o 
cronograma físico para o período de 12 meses (um ano). 

O relatório de acompanhamento de periodicidade semestral será submetido ao órgão ambiental no mês 
subsequente ao fechamento do semestre (período de cobertura). 

Quadro 32: Cronograma do Programa de Controle e Monitoramento de Processos Erosivos e Carreamento de 
Sedimentos. 

Atividade 
Mês 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Vistoria de campo para 
identificação de ocorrência 

ou potencial de ocorrência de 
processos morfodinâmicos1 

            

Proceder com técnicas de 
engenharia para prevenção e 

contenção de processos 
morfodinâmicos2 

            

Vistoria de campo para 
monitoramento das técnicas 

de engenharia instaladas 
para prevenção e controle de 
processos morfodinâmicos3 
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Atividade 
Mês 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Relatórios de 
acompanhamento 

            

1 e 3 Deverá ser intensificado após ocorrência de processos meteorológicos com potencial de favorecimento à 
ocorrência de processos morfodinâmicos. 

2 Conforme necessidade. 

6 -  CONCLUSÃO 

Este Estudo de Impacto Ambiental (EIA) apresentou os aspectos do empreendimento, sua relevância e 
justificativas, o diagnóstico sobre o local em que está sendo implantado, a avaliação dos impactos ambientais 
e as ações indicadas, considerando os efeitos sobre os meios físico, biótico e socioeconômico.  

A maior parte das Obras Emergenciais da Cava Corpo Norte foram executadas em caráter emergencial, entre 
os anos de 2016 e 2017, logo após a descoberta de trincas, rupturas e abatimentos na porção superior da 
cava. Face ao conteúdo apresentado ao longo deste EIA, consideram-se especialmente relevantes para a 
análise da viabilidade ambiental deste empreendimento as seguintes considerações: 

o Caso não contidas, as feições de ruptura poderiam se desenvolver a ponto de desencadear 
deslizamentos de massa, deflagrando risco à vida humana, ao meio ambiente, bem como a circulação 
de veículos na rodovia MG-422, que dista pouco mais de 200 metros de um dos pontos críticos da 
área intervencionada. 

o Até que se obtenha a autorização do DNPM/ANM para o beneficiamento do material excedente do 
retaludamento da Cava do Corpo Norte, o volume extraído permanecerá empilhado, vulnerável a 
dispersão por ação do vento e chuva, além de ocupar uma área que poderia ser reutilizada nas 
atividades cotidianas do empreendimento (economia de escala). 

o A ADA corresponde a uma área antropizada na qual todo o cenário minerário já se encontra 

consolidado há vários anos; 

o Apesar da demanda de intervenção na ordem de 13,791 ha, 8,278 ha já correspondem a tipologias 
antropizadas tais como acessos, áreas de mineração, dentre outras. As áreas naturais interferidas 
correspondem a cerca de 5,513 ha, divididos da seguinte forma: a) Floresta estacional em diferentes 
estágios de regeneração, 1,689ha; b) Campo Rupestre em estágio avançado de regeneração, 3,824 
ha. 

o Atualmente, a indústria minerária possui grande significância no contexto orçamentário dos 

municípios analisados, de forma que o conjunto de impostos CFEM, ISSQN e ICMS contribuíram com 

65,52% da receita orçamentária de Belo Vale e 57,74% de Congonhas no ano de 2017. Somente o 

ICMS respondeu por 33,66% e 37,15% das receitas, em Belo Vale e Congonhas, respectivamente. 

Com a comercialização do minério, haverá um aumento na arrecadação de ambos os municípios, 

especialmente de Belo Vale; 

o Durante a Obra Emergencial da Cava do Corpo Norte, a operação de lavra da porção já licenciada do 
Corpo Norte foi interrompida, de modo que o efetivo de trabalhadores daquele local foi realocado 
para outras frentes de trabalho dentro da própria Mina Casa de Pedra. Neste contexto, para a 
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execução das atividades de implantação e operação do empreendimento em questão não foram 
mobilizados novos trabalhadores, de certo que a execução das atividades intrínsecas a este projeto 
foi absorvida pelo efetivo já contratado pela CSN Mineração. As atividades de lavra contam, 
atualmente, com 495 empregados diretos da CSN Mineração (445 na parte de operação e 50 no setor 
administrativo) e aproximadamente 703 subcontratados.  

o Alguns aglomerados rurais e bairros urbanos da cidade de Congonhas se desenvolveram e cresceram 

paralelamente ao aquecimento econômico provocado pela implementação da rápida escala de 

produção da CSN na região; 

Dessa maneira, a despeito dos impactos negativos inerentes a esta tipologia de empreendimento,  o mesmo 
se fez necessário pois caso as obras emergenciais não fossem implementadas (sem o empreendimento), era 
de se esperar o avanço das trincas e rupturas com consequente deslizamentos com graves consequências ao 
meio biótico, ao meio físico e à socioeconomia acarretando a perda de vidas humanas, da flora e da fauna. 
O beneficiamento do minério lavrado também é recomendado visto que se não licenciada esta atividade o 
minério ficará sujeito a ação de agente dispersores como o arraste eólico, por exemplo. Além disto, extração 
do minério contribuirá para a arrecadação dos municípios de Congonha e, sobretudo, de Belo Vale já que 
quase a totalidade da área objeto deste EIA (99%) está localizado neste município. 

Sendo assim, por meio deste estudo e do conjunto de suas recomendações, considera-se o empreendimento 
viável sob o ponto de vista socioambiental, somando pontos positivos que suplantam os pontos negativos 
associados a estes aqui avaliados. 

A despeito dos impactos negativos, convém destacar que esta conclusão pela viabilidade ambiental do 
Projeto das Obras Emergenciais da Cava do Corpo Norte considera que sejam alocados todos os controles e 
ações ambientais recomendados na AIA que ainda puderem ser implementados, bem como o 
desenvolvimento do EPIC/RIPC recomendado na AIA do Meio Sócio Econômico.  

7 -  EQUIPE TÉCNICA 

EQUIPE DE GESTÃO 

PROFISSIONAL FORMAÇÃO REGISTRO CPF RESPONSABILIDADE 

Ronald R. Carvalho Júnior Biólogo 
CRBio 

016703/04-D 
034.697.766-52 Diretor 

Redelvim Dumont Neto Médico Veterinário CRMV 14178/D 297.793.241-00 Diretor 

Henrique Belfort Gomes Biólogo, MSc. 
CRBio 

037153/04-D 
955.136.556-91 

Gerenciamento e 
Coordenação  

Julia Resende Thompson 
Henriques 

Bióloga, Pós-
graduada 

CRBio 
098314/04-D 

096.406.346-89 
Gerenciamento e 

Coordenação  

Laura Zandonaide Galuppo 
Bióloga, Pós-

graduada 
CRBio 

112.440/04-D 
090.360.826-09 

Análise e 
Coordenação  

 

PROFISSIONAL FORMAÇÃO REGISTRO CPF RESPONSABILIDADE ART 

EQUIPE TÉCNICA MEIO BIÓTICO - FAUNA 

Daniela 
Bianchini 

Biólogo 
CRBio 

44822/04-D 
052.839.086-40 

Coordenação 
Adjunta ao Meio 

Biótico 

 
- 
 

Renato 
Nogueira Mota 

Biólogo, PhD. 
CRBio 

030017/04-D 
902.496.318-49 

Responsável 
Entomofauna 

2018/04158 
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PROFISSIONAL FORMAÇÃO REGISTRO CPF RESPONSABILIDADE ART 

EQUIPE TÉCNICA MEIO BIÓTICO - FAUNA 

Marcelo 
Ferreira 

Vasconcelos 
Biólogo, PhD. 

CRBio 
016476/04-D 

000.804.276-42 
Responsável 

Avifauna 
2018/04098 

Leonardo 
Henrique Dias 

da Silva 
Biólogo, PhD. 

CRBio 
070399/04-D 

061.316.366-48 
Responsável 
Mastofauna 

2018/04152 

Julia Resende 
Thompson 
Henriques 

Bióloga, Pós-graduada 
CRBio 

098314/04-D 
096.406.346-89 

Responsável 
Herpetofauna 

2019/11337 

Felipe Sá 
Fortes Leite 

Biólogo, PhD. 
CRBio 

044105/04-D 
044.396.996-50 

Coordenação 
Herpetofauna 

- 

EQUIPE TÉCNICA MEIO BIÓTICO - FLORA 

Thiago dos 
Santos Coser 

Biólogo, PhD. 
CRBio 

080806/04-D 
100.255.097-13 

Coordenação de 
Flora 

- 

Daniel Augusto 
Chaves 

Engenheiro Florestal, Dr. 
Ciências Florestais 

CREA 
147499/D 

070.645.456-16 Responsável Flora 
14201900000

005705452 

EQUIPE TÉCNICA MEIO SOCIOECONÔMICO 

Hayato 
Hirashima 

Cientista Social, Arquiteto 
e Urbanista 

CAU nº 
A31918-0 

031.643.096-00 
Coordenação do 

Meio 
Socioeconômico 

8294577 

Clara Oliveira 
Mucida 

Antropóloga || Arquiteta 
e Urbanista 

- 118.542.966-20 
Atividade de campo 

– Meio 
socioeconômico 

- 

EQUIPE TÉCNICA MEIO FÍSICO 

Karina Barbosa 
de Aguiar  

Geógrafa 
5063370419-

SP 
352.748.378-08 

Coordenação 
Adjunta ao Meio 

Físico 

28027230191
583880 

OUTROS 

Ricardo 
Adalberto de 

Carvalho 
Engenheiro Ambiental 

CREA 
129.921/D 

092.291.036-75 Geoprocessamento - 
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Descrição sumária da atividade:Gerenciamento e coordenação do Meio Biótico e da Herpetofauna dos estudos (EIA / RIMA) para o Licenciamento 
Corretivo (LOC) da Lavra Norte, inserida na Mina Casa de Pedra, Congonhas - MG, empreendimento da CSN Mineração.
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