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Você tem em mãos o Relatório de Impacto Ambiental - RIMA elaborado pela 
equipe técnica do GRUPO BIOCEV com o objetivo apresentar os resultados 
do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) desenvolvido para o Projeto de Am-
pliação da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e 04, ampliação das áreas 
para disposição do rejeito filtrado, que integram a Mina Casa de Pera da CSN 
MINERAÇÃO.

Este Relatório de Impacto Ambiental–RIMA, integra o processo de licencia-
mento ambiental do empreendimento “Projeto de Ampliação da Pilha de Rejei-
tos do Fraile – Fases 03 e 04”. O empreendimento foi projetado pela empresa 
CSN Mineração S.A. para ser implantado na Mina Casa de Pedra, situada nos 
municípios de Congonhas/MG e Belo Vale/MG. O projeto visa a Ampliação da 
Pilha de Rejeitos do Fraile a fim de dar continuidade à exploração minerária e 
a manutenção da capacidade produtividade da Mina Casa de Pedra.
 
O presente relatório contém os resultados do estudo dos potenciais impactos 
ambientais relativos ao “Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Frai-
le – Fases 03 e 04”, estabelecendo medidas para evitar, minimizar, mitigar ou 
compensar os efeitos ambientais negativos do projeto - e potencializar seus 
benefícios sociais ou ambientais. A memória integral dos estudos realizados 
está disponível no Estudo de Impacto Ambiental – EIA do Projeto “Ampliação 
da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e 04”, e se encontra à disposição para 
consulta pública junto ao órgão licenciador.

Desejamos a todos uma boa leitura.

CSN MINERAÇÃO
BIOCEV PROJETOS INTELEGENTES

APRESENTAÇÃO
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CANAIS DE CONTATO

Endereço: Estrada Casa de Pedra s/nº 
Zona Rural.
CEP 36.410−970 – Congonhas/MG
(31) 3749−1633 /(31) 3749−1292 
E mail: meio.ambiente@csn.com.br 
Site: http://www.csn.com.br/

REPRESENTANTES

Eduardo Sanches 
Gerente Geral de Sustentabilidade

João Batista da Silva
Gerente de Projetos e 

Licenciamento Ambiental

REPRESENTANTES

Carlos Eduardo Alencar Carvalho
Biólogo, Dr.
CRBIO 30.538/04−D.

Redelvim Dumont Neto
Médico veterinário, Me.
CRMV/MG 14178

A CSN Mineração S.A. é o empreendedor 
responsável pelo Projeto de Ampliação da 
Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e 04.

Consolidada em 2015 a partir da fusão 
dos ativos  de mineração da CSN e Nami-
sa, essa companhia está dividida  entre a 
CSN (87,52%) e consórcio composto por 
grandes  siderúrgicas asiáticas (12,48%).

Trata-se da segunda maior exportadora de  
minério de ferro do Brasil e está entre as 
cinco empresas mais competitivas no mer-
cado mundial de metalurgia. 

Com reservas certificadas em mais de 3 
bilhões de toneladas de minério de ferro a 
CSN MINERAÇÃO possui a Mina Casa de 
Pedra, Mina do Engenho e Complexo de 
Beneficiamento do Pires, no município de 
Congonhas/MG, bem como participação 
na ferrovia MRS e terminal para exporta-
ção no Porto de Itaguaí (TECAR).
A operação integrada e os seus ativos de 
alto valor permitem  que a CSN Mineração 
seja uma das empresas mais eficientes  no 
setor mineral, com um posicionamento de 
destaque em custo e  qualidade. 

CNPJ: 08.902.291/0001−15
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O GRUPO BIOCEV é a empresa responsável 
pela elaboração do EIA-RIMA do Projeto de 
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile – 
Fases 03 e 04.

Trata-se de uma empresa de soluções am-
bientais que  atua há mais de dezesseis 
anos no Brasil, prestando serviços de  quali-
dade nos mais diversos segmentos de mer-
cado. Formada por uma equipe experiente 
e  interdisciplinar, a BIOCEV soma cerca de  
600 projetos  executados para mais de 100 
clientes em todas as regiões do  Brasil.

Definindo como um de seus valores a ga-
rantia de qualidade na  execução de seus 
serviços, a empresa possui ferramentas de  
gestão que permitem o gerenciamento ope-
racional de todas as  etapas de um projeto, 
bem como o fornecimento de indicadores  
gerenciais para a mensuração de resulta-
dos e controle para  seus clientes. O resul-
tado é mais EFICIÊNCIA, TRANSPARÊN-
CIA,  AGILIDADE E SEGURANÇA em suas 
operações.

A equipe técnica e gerencial da BIOCEV é 
formada por biólogos,  engenheiros, geó-
grafos, veterinários, entre outros, que atu-
am  dos escritórios localizados em Belo Ho-
rizonte (MG), Altamira (PA) e  Recife (PE).

CANAIS DE CONTATO

Rua dos Inconfidentes, nº 867
2°Andar – Bairro Savassi.
CEP 30140-907– Belo Horizonte/MG
 (31) 3293-5163 / 3296-3872
E mail: info@biocev.net
Site: www.biocev.net

CNPJ: 07.080.828/0001-46
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Carlos Eduardo A. Carvalho 
Biólogo, PhD CRBio 30538/04-D 
324622 Diretor de Projetos e 
Performance

Ronald R. Carvalho Júnior Biólogo, 
MSc., Pós-graduado. 
CRBio 016703/04-D 588417 
Diretor Técnico e de Operações

Redelvim Dumont Neto 
Médico Veterinário, MSc 
CRMV 14178/D 1950918 
Diretor Comercial e Líder de Projeto

Henrique Souza L.V.Gomes. Eng.Am-
biental,, PMP/PMI
CREA 214.785/D
Gerente de Projeto

Mauro Diniz. Biólogo
CRBio 104391/04-D
Analista Técnico

Laura Zandonaide Galuppo. Bióloga, 
Pós-graduada
CRBio 112.440/04-D
Analista do projeto e Coordenação 
Adjunta do Meio Biótico

Felipe Soares de Souza.  Biólogo, 
PhD
CRBio 062817/04-D
Coordenação de Flora

Daniel Augusto Chaves.  Engenheiro 
Florestal, PhD
CREA 147499
Inventário Florestal

Raylenne Da Silva Araujo. Bióloga, 
MSc.
CRBio 052680/06-D
Responsável Mastofauna

Ronald R. Carvalho Júnior. Biólogo, 
MSc.
CRBio 016703/04-D
Responsável Herpetofauna

Marcelo Ferreira de Vasconcelos. 
Biólogo, Dr.
Avifauna (Aves)
CRBio 016476/04-D

Yuri Simões Martins. Biólogo, Dr.
Ictiofauna (Peixes)
CRBio 062134/04-D

Renato Nogueira Mota. Biólogo.
Etnomofauna (Insetos)
CRBio 030017/04-D

Leonardo Henrique Dias da Silva. 
Biólogo, Dr.
Mastofauna voadora (Mamíferos 
voadores)
CRBio 070399/04-D

Karina Barbosa de Aguiar. Geógrafa, 
Me.
Avaliação dos impactos do Meio 
Físico
CREASP 5063370419

Alexandre Lobato. Geógrafo, MSc.
Geoprocessamento.

Maria da Consolação Fernandes. 
Psicóloga, Pós Graduada
CRP 04/27548
Coordenação do Meio Socioeconô-
mico

GESTÃO FLORA FAUNAMEIO FÍSICO

SOCIOECONOMIA
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A LP é concedida na FASE DE PLANEJAMENTO do pro-
jeto.

Na fase de planejamento são elaborados os estudos 
técnicos que serão submetidos ao órgão ambiental 
para que essa instituição possa avaliar a viabilidade 
ambiental do projeto.
Nesta fase são estabelecidas questões básicas e con-
dicionantes que devem ser atendidas para as próximas 
fases

Nesta fase a empresa tem a autorização para IMPLAN-
TAR O PROJETO. As medidas previstas no EIA são 
mais detalhadas e transformadas em ações, planos e 
programas, compondo o Programa de Controle Am-
biental (PCA). 
A implantação do projeto acontece somente após a 
aprovação do PCA pelo órgão ambiental.

Nesta fase é AUTORIZADA A OPERAÇÃO do projeto, 
mediante a implantação e a realização das ações, pla-
nos e programas ambientais que compõem o Progra-
ma de Controle Ambiental (PCA).

O licenciamento ambiental é um dos instrumentos de gestão ambiental estabele-
cido pela Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal nº 6.938, de 31 
de outubro de 1981) por meio do qual o órgão licenciador estabelece as condi-
ções, restrições e medidas que deverão ser obedecidas por empresas responsá-
veis por empreendimentos no país.

O Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e 04 foi subme-
tido ao processo de licenciamento ambiental conduzido pelo estado de Minas 
Gerais, onde as atribuições do licenciamento ambiental são exercidas pelo Con-
selho Estadual de Política Ambiental (COPAM), por meio das Câmaras Técnicas 
Especializadas e por meio das Superintendências Regionais de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável (SUPRAMs) e da Superintendência de Projetos 
Prioritários (SUPPRI). 

Nesse contexto, a  Deliberação Normativa do COPAM nº 217/2017 estabeleceu 
que o licenciamento ambiental em Minas Gerais  deve ser conduzido em diferen-
tes modalidades de acordo com as FASES DO EMPREENDIMENTO: planejamen-
to, construção e operação.

PRÉVIA

INSTALAÇÃO

OPERAÇÃO

PLANJEAMENTO
OPERAÇÃO

CONSTRUÇÃO

EIA/RIMAPROJETO

L
P

L
I

L
0

PLANO DE 
CONTROLE
AMBIENTAL 

(PCA)

EXECUÇÃO DOS 
PROGRAMAS
AMBIENTAIS
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São rochas a partir 
das quais pode ser 
obtido ferro metáli-

co de maneira econo-
micamente viável.

Local onde é retirado 
o minério de ferro do 
solo com uso de es-
cavadeiras.

É o conjunto de ope-
rações que transfor-
ma a rocha retirada 
na frente de lavra em 
matéria prima para a 
indústria. Os princi-
pais processos visam 
separar o minério das 
demais impurezas do 
solo com uso de pe-
neiras, água e imãs.

É o resíduo provenien-
te do beneficiamento 
do minério e apresen-
ta concentração in-
suficiente do mineral 
desejado para viabili-
zar sua extração

MINÉRIOS DE 
FERRO

LAVRAS

BENEFICIAMENTO

REJEITO

CARACTERIZAÇÃO DO 
EMPREENDIMENTO
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MAS POR QUE?

O Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Frai-
le (Fases 03 e 04) se faz necessário para que seja 
possível dar continuidade ao beneficiamento dos 
volumes de minério de ferro e consequente conti-
nuidade da arrecadação tributária e manutenção de 
efetivo de mão de obra vigente. É importante des-
tacar a grande significância da Mina Casa de Pedra 
no contexto orçamentário dos municípios de Congo-
nhas e Belo Vale.

Manutenção de postos de trabalho, de renda, de 
consumo no comércio e de serviços básicos.

Alternativa para disposição de rejeitos da Mina Casa 
de Pedra com menor Dano Potencial Associado 
quando comparado as disposições do rejeito úmido 
(barragens).

O PROJETO

O empreendimento abrangerá uma área total de 
358,076 ha incluindo áreas destinadas aos taludes 
de rejeito das duas fases de Ampliação (Fases 03 e 
Fase 04), majoritariamente localizadas sobre a área 
de drenagem do rio Maranhão, ao lado da barragem 
principal da Mina Casa de Pedra dentro do municí-
pio de Congonhas. 

OBJETIVO

O objetivo da Ampliação da Pilha de Rejeitos do 
Fraile (Fases 03 e 04) é ampliar a área de disposição 
dos rejeitos que venham a ser gerados pelas plantas 
de beneficiamento da Mina Casa de Pedra e servir 
de alternativa para destinação dos volumes prove-
nientes do descomissionamento das barragens de 
rejeito da CSN Mineração.

FICHA CADASTRAL

LEGENDA

ESTRUTURA ÁREA OCUPADA 
Área total dos taludes da Fase 

03
124,30 ha

Área total dos taludes da Fase 
04

49,91 ha

Canteiros de obras 8,50 ha
Áreas de empréstimos e Área 

de Deposição de Material 
Excedente 

40,87 ha

Praças de secagem 8,19 ha
Áreas operacionais 17,95 ha

Áreas operacionais dos sumps 33,34 ha
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O Brasil exportou, em 2019, um volume de mais de
358,7 milhões de toneladas de bens minerais, o
equivalente a 32,5 bilhões de dólares.

O minério de ferro é responsável por mais de 60% da
total de exportações da Indústria de Extração Mineral
do Brasil.

Para cada posto de trabalho gerado na mineração,
geram-se 11 postos de trabalho na indústria.

O minério de ferro tem como principal derivado o aço,
de modo que a extração desse minério impulsiona o
mercado de construção civil, de transporte, além dos
setores de máquinas, equipamentos, embalagens,
ferramentas e utilidades.

64,5% da produção de minério de ferro no Brasil está
concentrado no estados de Minas Gerais.

No ano de 2020, segundo a Agência Nacional da
Mineração, o município de Congonhas, sede do
empreendimento em análise, arrecadou R$
150.920.321,78.

Motivos para a manutenção da produção de 
minério de ferroA Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile 

– Fases 03 e 04 contribuirá com manuten-
ção da produtividade da planta central 
da Mina Casa de Pedra, que, consequen-
temente,  contribuirá para a manutenção 
da oferta do minério de ferro no merca-
do, suporte à produção de aço, cresci-
mento industrial, manutenção de pos-
tos de trabalho e arrecadação tributária.
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MINA CASA DE PEDRA

A Mina Casa de Pedra já possui diversas estruturas que também atenderão 
ao Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e 04 e que 
não precisarão de alterações no seu dia-a-dia, adequações ou ampliações 
para atender a este novo projeto. 
 Todas as estruturas de apoio da Mina Casa de Pedra já estão licenciadas, 
ou seja, os impactos ambientais gerados na implantação e operação destas 
estruturas foram analisados em outros estudos.
Por este motivo as áreas de apoio, as áreas de apoio operacionais e admi-
nistrativas, necessárias para a operação do projeto, não foram analisadas 
neste EIA-RIMA. 
O EIA-RIMA do projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 
03 e 04 analisa somente a destinação do rejeito portanto,  não inclui a ativi-
dade de lavra e beneficiamento do minério.

ESTRUTURAS PRÉ-EXISTENTES

❑ Áreas administrativas com escritórios.
Todas as operações de manutenção e limpeza de
máquinas, veículos leves e pesados serão
realizadas na área pré-existente da CSN Mineração
denominada Área 38, que possui Oficinas
mecânicas para veículos pesados e veículos leves,
bem como áreas de lavagem, lubrificação e
borracharia.

❑ Dois ambulatório com funcionamento 24
horas e uma mini-UTI móvel.

❑ Três postos de combustível para o
abastecimento de veículos e maquinários;

❑ Um Entreposto de Resíduos, apto a
armazenar adequadamente resíduos
inertes e perigosos;

❑ Quatro restaurantes e uma cozinha central.

Mobilização e contratação de mão 
de obra 

Terraplenagem e construção de 
sistema de drenagem 

Remoção da cobertura vegetal

Operação
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A equipe analisou diversas informações ambientais, desenvolvidas a partir 
de dados secundários (de estudos já existentes para a  região) e de dados 
primários (coletados em campo pela equipe Biocev). Após estudar e co-
nhecer a área onde o Projeto será  implantado, e analisar os dados levan-
tados, foi possível realizar a análise de impactos ambientais em cada uma 
das fases do  empreendimento e propor os Programas Ambientais que terão 
como objetivo compensar, mitigar ou monitorar os impactos  identificados.

São três os temas principais deste estudo:

SOLO, ÁGUA, CLIMA, 
RELEVO, RECURSOS  

MINERAIS, ROCHAS

FLORA E FAUNA (AVES, MA-
MÍFEROS,  MORCEGOS, AN-
FÍBIOS, RÉPTEIS, PEIXES E  

INSETOS VETORES).

CULTURA, SAÚDE, ECONOMIA, 
EDUCAÇÃO,  LAZER, MEIO AM-

BIENTE E SOCIEDADE.

MEIO FÍSICO MEIO BIÓTICO MEIO SOCIOECONÔMICO

PROJETO

RUÍDOS

SUPRESSÃO DE 

VEGETAÇÃO

RESÍDUOS 
SÓLIDOS

DADOS PRIMÁRIOS

DADOS SECUNDÁRIOS

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

AVALIAÇÃO DE IMPACTOS

PROGRAMAS AMBIENTAIS

As principais fontes de emissão de ruídos do projeto consistem no trânsito de veículos e
equipamentos pesados.

A implantação da Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e 04 tornará necessária a
supressão de de vegetação nativa.

Os resíduos gerados na etapa de implantação, provenientes das obras de construção da pilha,
incluindo supressão da vegetação, construção dos diques de contenção de sedimentos e dos drenos
de fundo, serão segregados nos pontos de coleta seletiva e armazenados nos depósitos de resíduos
previstos no canteiro. Estes resíduos depois de estocados serão destinados conforme o PGRS da
Mina Casa de Pedra.
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A qualidade do ar na área de estudo é 
boa, ou seja, classificada como não de-
gradada pelos indicadores legais. 
Observa-se ainda a tendência de au-
mento na concentração de material 
particulado no ar entre os meses de 
agosto a outubro, período que regis-
trou as maiores velocidade de vento 
aferidas durante todo o ano (ver diag-
nóstico climatológico). 
Soma-se o fato de que este período, 
característico da primavera, ainda não 
apresenta volume expressivo de preci-
pitação e também,  no final do Inverno 
e início da Primavera, se tem as ocor-
rências de incêndios em vegetações 
em áreas particulares, o que inevitavel-
mente contribuem para alterações na 
qualidade do ar.

QUALIDADE DO ARA Área de Estudo  da Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile – 
Fase 03 e04 está inteiramente inserida no clima Tropical Brasil 

Central, subquente e semiúmido.

Gráfico com a média das chuvas acumuladas e temperatura do ar 
ao longo do ano na Área de Estudo.

(Estação de Ouro BrancolMG – INMET, 2021.)

Região de verões quentes e 
úmidos (dezembro a fevereiro). 

Os maiores índices pluviométricos são 
previstos para os meses de novembro 

a março, com destaque ao mês de 
dezembro, cuja média da precipitação 
acumulada mensal soma 254 mm..

Invernos com temperaturas amenas 
e secos (junho a setembro).

Foram registrados ventos fracos ao 
longo de todo o ano, com baixas 

ocorrências de calmarias e direção 
predominantemente SE-E.
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Registro fotográfico do P01. Fonte: Ecoar (2020c).Registro fotográfico do P01. Fonte: Ecoar (2020c).

O diagnóstico ambiental do meio físico 
apresentou os resultados das medições 
de ruído ambiente realizadas nas imedia-
ções da área do projetado para Ampliação 
da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 
e 04

Foi selecionado local próximo a residên-
cias para que os resultados pudessem in-
dicar com mais precisão o ruído ambiente 
perceptível pela comunidade.

Foram registradas duas ultrapassagem 
aos limites máximos permitidos pela legis-
lação, uma no período noturno  da medi-
ção de maio e outra no período diurno  da 
medição e novembro. Os ruídos registra-
dos são os ruídos do dia-a-dia da comu-
nidade, como circulação de veículos leves 
e pesados, motos, fala humana, latidos de 
cães e sons de outros animais.

LEGENDA
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O empreendimento ora analisado está localizado na fração mineira da 
região hidrográfica do rio São Francisco, inserido na bacia do rio Mara-
nhão, importante afluente da margem direita do Alto Paraopeba, per-
fazendo o trecho que abrange desde a foz do córrego Santo Antônio 
no rio Maranhão até a foz do próprio Maranhão no leito do Paraopeba.

A área de estudo do empreendimento intercepta 7 sub-bacias con-
forme mostra o mapa, sendo que a Área Diretamente Afetada sobre-
põe parte das sub-bacias dos córregos Maria José e Casa de Pedra/
Figueiredo, além de sub-bacias de curso d’água afluente direto do rio 
Maranhão, onde se encontram os cursos d’água denominados cór-
regos plataforma, córrego generoso e outro, sem denominação.

A CSN realiza coleta e análise de amostras de águas nas principais drenagens 
próximas a Mina Casa de Pedra. O EIA da Ampliação da Pilha de Rejeitos do 
Fraile – Fases 03 e 04 avaliou os resultados da qualidade das águas do córre-
go Casa de Pedra/Figueiredo e córrego Plataforma, presentes na área de estu-
do deste empreendimento. As análises realizadas no rio Maranhão, próximo ao 
terreno projetado para Fase 03 e 04 da Ampliação do Fraile, indicam provável 
contaminação das águas por efluentes domésticos, sendo aferida, por vezes, 
concentração de coliformes termotolerantes em valores seis vezes superiores 
aos limites de referência estipulado pela legislação estadual e federal. Dados do 
Atlas de Esgoto da ANA e relatórios da Agência Regulatória de Água e Esgoto 
de Minas Gerais, informaram que o município de Congonhas não possui trata-
mento de esgoto, cenário que justifica as desconformidades aferidas nos pontos.

Alterado 

Leito Natural

Parcialmente
Canalizado

Totalmente 
Canalizados

08 cursos d'água 
mapeados no inteiros 

da ADA

Todo confluem em 
direção ao rio 

Maranhão
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A ADA delimitada para Fase 03 e 04 da 
Ampliação do Fraile está inteiramente 
inserida na unidade de relevo do Pla-
nalto Campo das Vertentes pertencen-
te aos Planaltos Dissecados do Centro 
Sul de Minas.  O terreno pleiteado ao 
empreendimento encontra-se parcial-
mente terraplenado, haja vista que 
quase 40% da Fase 03 da Ampliação da 
Pilha de Rejeitos estará sobre a área 
onde atualmente já ocorre a operação 
a Fase 02 do Fraile. 

Na área de estudo, o QF compõe as 
elevações serranas da serra do Esme-
ril e do Pico do Engenho. Nestes lo-
cais 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 lo-
calmente recobertas por coberturas 
detrito-lateríticas (canga) que suavi-
zam seus topos e favorecem a recarga 
de seus aquíferos de elevado potencial. 

A área de estudo está inserida na pro-
víncia mineral denominada Quadrilá-
tero Ferrífero (QF), na área central 
do estado de Minas Gerais. Esta pro-
víncia compreende o alinhamento de 
várias serras com mineralizações de 
ferro e elevado potencial metaloge-
nético, formando a figura aproximada 
de um quadrilátero com aproximada-
mente 7.000 km2 e altitudes que va-
riam dos 800 aos 2.000 metros. 

Detalhe da formação ferrífera da 
Formação Cauê na Mina Casa de Pedra.

Couraça ferruginosa (canga) observada na 
Serra da Moeda. 
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Registro de campo: 
solo pouco espesso de coloração cla-
ra observada nos rebordos externos 

da serra do Esmeril.

Registro de campo: solo com alta concentração de ferro e cor vermelha muito intensa observada próxima a serra do Esmeril

A área de estudo do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - 
Fases 03 e 04 encontram-se majoritariamente sobre terrenos montanhosos, 
de modo que os solos ali observados estão em contínuo processo de reju-
venescimento devido às forças da gravidade e a proximidade do material de 
origem. Notam-se, portanto, solos com uma elevada percentagem de mine-
rais pouco resistentes ao intemperismo e pequenos fragmentos de rocha, 
tais como cambissolos e neossolos litólicos. 
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Foram analisados os as-
pectos de conservação e as 
espécies da flora (plantas) 
e da fauna (animais) pre-
sentes na região de estudo.

“Reserva da Biosfera” são áreas onde pretende-se conciliar  a conservação da bio-
diversidade e o  desenvolvimento  humano sustentável, nas quais existem recursos 
naturais  importantes que devem ser conservados.
A Área de Estudo do empreendimento está  inserida em importantes áreas prio-
ritárias à conservação:  a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e a Reserva da  
Biosfera da Serra do Espinhaço.

SERRA DO ESPINHAÇO

O QUE É BIODIVERSIDADE?
BIODIVERSIDADE É O CONJUNTO DE ESPÉCIES DA FLORA, DA FAUNA TERRES-
TRE E DA BIOTA AQUÁTICA EXISTENTE EM UM DETERMINADO LOCAL OU RE-
GIÃO. QUANTO MAIOR ARIQUEZA DE ESPÉCIES  MAIOR É A BIODIVERSIDADE 

MATA ATLÂNTICA
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A Área Diretamente Afetada pelo empreendimento não está compreendi-
da no interior de Unidade de Consevação. No seu entorno foram identifi-
cadas três UCs que distam entre 4 e 7Km da ADA, são elas: Reserva Par-
ticular do Patrimônio Natural (RPPN) Fazenda João Pereira/Poço Fundo, 
o Parque Natural (PN) Municipal da Cachoeira de Santo Antônio e parte 
da Área de Proteção Especial (APE) Estadual de Ouro Preto/Mariana.

Unidades de Conservação e Áreas de  Proteção Especial são áreas protegidas  por lei e 
possuem várias regras para a  utilização de seu território. Estas  unidades são importantes 
pois têm a  função de tentar conciliar o  desenvolvimento econômico com a  proteção da na-
tureza. Nessas áreas,  muitas vezes é possível encontrar uma  maior diversidade biológica.

As amostragens da flora e fauna do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejei-
tos do Fraile – Fases 03 e 04 foram realizadas por meio de  levantamentos 
de dados em campo (dados primários) por pesquisadores especialistas nos 
diferentes grupos da flora e da fauna (mamíferos, morcegos, répteis). Os  es-
tudos foram realizados em diferentes formações como campos e florestas, 
em toda a área do empreendimento e em seu entorno.  As pesquisas realiza-
das para o levantamento das espécies dos diferentes grupos do meio biótico 
(flora e fauna) envolvem uma série  de metodologias diferentes, incluindo a 
utilização de redes de coletas e armadilhas, visualização de vestígios (pega-
das, fezes, etc.),  caminhamentos para observações, dentre outras.
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MEDIÇÕES

REDES E ARMADILHAS PARA CAPTURA

CAMINHAMENTOS PARA OBSERVAÇÕES E VISUALIZAÇÃO DE 
VESTÍGIOS (PEGADAS, FEZES, ETC.)
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CLASSES Dentro de APP 
(ha)

Fora de APP 
(ha)

Subtotal 
(ha)

Cerrado Sentido restrito 1,661 49,715 51,38
FESD em estágio avançado 4,738 6,553 11,29

FESD em estágio médio 2,112 43,623 45,73
FESD em estágio inicial 11,811 85,756 97,57

Pastagem com árvores isoladas 0,573 17,164 17,74
Revegetação 0,935 2,014 2,95
Silvicultura 0,000 0,062 0,06

Uso Antrópico/Acessos/Mineração 3,286 128,075 131,36
Total 25,116 332,960 358,076

A área de estudo é formada por diferentes tipos de vegetação 
como matas, cerrado e pastagens, além de possuir uma gran-

de área antropizada.

Área ocupada por cada classe de uso e ocupação do 
solo e fitofisionomias na Área Diretamente Afetada 
(ADA) do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do 

Fraile Fases 03 e 04.

Cerrado Sentido Restrito Pastagem com árvores isoladas Floresta Estacional Semidecidual Silvicultura
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FAMÍLIA ESPÉCIE FITOFISIONOMIA

Araceae Anthurium megapetiolatum FESD

Bignoniaceae Zeyheria tuberculosa FESD

Fabaceae Dalbergia nigra FESD

Lauraceae Ocotea odorifera FESD

Meliaceae Cedrela fissilis FESD

Proteaceae Euplassa semicostata FESD

Na área pretendida para a implantação do Projeto de Ampliação da Pilha de Re-
jeito do Fraile Fases 03 e 04 contabilizaram-se 676 espécies, 336 gêneros e 108 
famílias botânicas, amostrados a partir do levantamento florístico de todas as 
fitofisionomias 

Das espécies listadas em toda a área pretendida pelo empreendimento, foram 
registradas seis espécies ameaçadas de extinção. 

GRUPO TEMÁTICO ESPÉCIES REGISTRADAS 
DADOS SECUNDÁRIOS

ESPÉCIES REGISTRADAS 
NA AE - ÁREA DE 

ESTUDO

ESPÉCIES REGISTRADAS 
NA ADA - ÁREA 
DIRETAMENTE 

AFETADA

ESPÉCIES AMEAÇADAS 
DE  EXTINÇÃO NA ADA -

ÁREA  DIRETAMENTE 
AFETADA

Aves 327 143 99 1

Anfíbios 41 18 13 2

Répteis 24 1 0 0

Mamíferos Terrestres 49 22 5 4

Morcegos 20 19 3 0

Peixes 29 13 0 0

Insetos vetores 28 42 0 0

O Quadrilátero Ferrífero caracteriza-se como transição entre os domínios da Mata 
Atlântica e do Cerrado, ambos considerados hotspots mundiais, ou seja, áreas prio-
ritárias para conservação em nível global, que possuem potencial de abrigar uma rica 
biodiversidade.
OS VERTEBRADOS
Nos estudos consultados realizados na região do empreendimento foram registradas 
490 espécies de vertebrados. Nos trabalhos de campo do Projeto de Expansão da Pi-
lha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e 04 os pesquisadores encontraram 216 espécies. 
Nove destas espécies estão ameaçadas de extinção.

Chromolaena horminoides Pleroma granulosum

Byrsonima verbascifolia
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AS AVES OS ANFÍBIOS E OS RÉPTEIS

Malacoptila striata (barbudo-rajado)

Das 143 espécies registradas na AE e das 99 aves registradas  na ADA do em-
preendimento, uma espécie encontra-se ameaçada Scytalopus iraiensis (ma-
cuquinho-da-várzea ), 12 espécies são endêmicas da mata  atlântica e 2 são 
endêmicas do cerrado. 
As aves sofrem ameaças constantes por redução de seus hábitats e pela 
pressão da caça  e capturas para alimentação ou para que sejam domestica-
das, geralmente presas em gaiolas.

Foram registradas 18 espécies de anfíbios na Área de Estudo - AE. Quanto 
aos répteis, foi registrada apenas uma espécie, a Oxyrhopus guibei (falsa-co-
ral). 
Das 18 espécies de anfíbios nove são endêmicas da Mata Atlântica e uma é 
endêmica da Serra do Espinhaço. 
Destaque-se que na ADA foram encontradas a espécie
Bokermannohyla gr. circumdata que possui problemas taxonômicos podendo 
ser ameaçadas de extinção e a espécie Aplastodiscus cavicola que é classifi-
cada na categoria Quase Ameaçada

O QUE É HÁBITAT?

Hábitat é o ambiente no qual 
um organismo vive e onde 
pode encontrar alimento, abri-
go, proteção e companheiros 
para  reprodução.

O QUE É ENDEMISMO?

Espécies endêmicas são 
aquelas encontradas apenas 
em uma região (estado, país 
ou tipo de vegetação).

Bokermannohyla gr. circumdata

Dendropsophus minutus

Boana lundii

Mackenziaena leachii (borralhara-assobiadora) 

Arremon flavirostris (tico-tico-de-bico-amarelo) 
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OS PEQUENOS MAMÍFEROS E OS MAMÍFEROS DE 
MÉDIO E GRANDE PORTE

OS MORCEGOS

Foram registradas 49 espécies na Área de Influência Indireta do empreendi-
mento. Destas, 22 são mamíferos de pequeno porte (ratos, gambás, cuícas) 
e 27 são mamíferos de médio e grande porte (tatus, onças, gato do mato, 
veado, etc).
Das 22 espécies de mamíferos terrestres registradas na AE, nove pertencem 
ao grupo de pequenos mamíferos e 13 espécies são do grupo de mamíferos 
de médio e grande porte. Foram registradas também duas espécies de mamí-
feros de pequeno porte endêmicas da Mata Atlântica: uma espécie de gambá 
e uma cuíca. Além destas foram registradas quatro espécies ameaçadas de 
extinção: o lobo-guará, o gato-do-mato, a jaguatirica e a onça-parda.

A fauna de morcegos amostradas na ADA e AE se demonstraram muito pró-
ximas, sendo que das 19 espécies amostradas, 13 ocorrem em ambas as 
áreas. Foram registradas 3 espécies que ocorrem apenas na ADA, sendo: 
Artibeus lituratus, Artibeus planirostris e Peropterix sp.

A maioria se alimenta de frutos e insetos, sendo que alguns também se ali-
mentam do néctar das flores (morcegos-beija-flor). 

Marmosops incanus (cuíca)

Leopardus pardalis (jaguatirica)

Nectomys squamipes (rato-d’água)

Os mamíferos de médio e 
grande porte sofrem ameaças 
constantes por redução de 
seus hábitats e pela pressão 
da caça e  capturas para ali-
mentação ou para que sejam 
domesticados.

Artibeus lituratus

Desmodus rotundus

Artibeus planirostris

Os morcegos também têm uma impor-
tante função ecológico pois muitas es-
pécies são excelentes polinizadores e 
dispersores de sementes.
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OS PEIXES OS INSETOS VETORES

Foram observadas 13 espécies de peixes durante as atividades de campo na 
ADA/AE. Duas espécies de peixes registadas nos trabalhos de campo são 
endêmicas da bacia do rio São Francisco. 

Foram registrados 42 espécies nos trabalhos de campo. Os insetos encon-
trados são transmissores de doenças como dengue, febre amarela, leishma-
niose, zika, dentre outras.

Hoplias malabaricus

Pareiorhina rosai

Psalidodon fasciatus

Espécies endêmicas da biota 
aquática são aquelas que vi-
vem em apenas uma bacia hi-
drográfica ou especificamen-
te em  determinados corpos 
de água.

Insetos vetores são insetos que 
podem transmitir doenças.

PERNILONGO − Aedes scapularis

PERNILONGO − Culex spp.

PERNILONGO − Phlebotominae macho
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O empreendimento em questão se encontra totalmen-
te inserido no munícipio de Congonhas em área operacio-
nal da Mina Casa de Pedra de propriedade da CSN Mineração.

PRAÇA JK, EM UM DOS TRECHOS DE GARGALO 
NO  TRÁFEGO DA SEDE

COMUNIDADE RURAL ESMERIL

AVENIDA JULIA KUBITSCHEK COM CONCENTRAÇÃO 
DE  ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS.

Congonhas localiza-se na mesorregião metro-
politana de Belo Horizonte, na microrregião de 
Conselheiro Lafaiete e faz divisa com Belo Vale, 
Ouro Preto, Conselheiro Lafaiete, São Brás do 
Suaçuí, Ouro Branco e Jeceaba. 
A paisagem urbana da cidade se transformou 
rapidamente nas últimas décadas. As emprei-
teiras atraíram pessoas de outras regiões para 
residir em Congonhas, época em que foram im-
plantados muitos loteamentos, conformando a 
expansão urbana da Sede de Congonhas. 
O distrito Sede de Congonhas conta atualmente 
com setenta e sete bairros. Dentre eles estão 
os bairros residencial Gualter  Monteiro, Cris-
to Rei, Dom Oscar, Casa de Pedra, Primavera, 
Eldorado. A  zona rural do município é compos-
ta por pequenas comunidades e dois distritos, 
além da Sede: Alto Maranhão e Lobo Leite.
Já nas comunidades rurais, encontram-se mui-
tas fazendas com cultivo de feijão, milho, laran-
ja, dentre outros, além da produção de  leite. 
Algumas comunidades rurais contam com es-
cola, postos de saúde e comércio de primeira 
necessidade. Dentre os povoados  destaca-se o 
Esmeril e Santa Quitéria. Pela proximidade com 
a serra do Esmeril, a comunidade é cercada por 
áreas verdes e quase todas as  residências são 
chácaras e sítios, tendo se consolidado como 
lugar para descanso, visto que muitas pessoas 
de fora do município  estão investindo em sítios 
na região.
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ECONOMIA

O município de Congonhas vem se desenvolvendo e obtendo melhorias em seus as-
pectos ligados à educação, saúde, infraestrutura e erradicação da pobreza, visto que o 
percentual da população em extrema pobreza vem diminuindo. 
Oferece boa infraestrutura de comércio e serviços, tais como bancos e transporte, po-
rém, alguns setores precisam ser mais bem estruturados, principalmente no que con-
cerne a questões ligadas ao saneamento e tratamento do esgoto. 
Atualmente, o turismo, potencial importante no município, recebe poucos investimen-
tos. Políticas de incentivo à cultura local precisam ser desenvolvidas pelo poder público.

EMPREGOS

Em Congonhas, 56,6% dos empregos formais estão ligados à atividade minerária e à ad-
ministração pública, sendo estes os setores que mais empregam.  Também há geração 
de empregos nos setores de serviços, comércio, indústria de transformação, constru-
ção civil e, por último, agropecuária. 

Conta com a seguinte in-
fraestrutura na área da 
saúde: uma UPA tipo 2, 
um hospital tipo 3, 20 
equipamentos de saúde, 
18 UBS, uma clínica in-
fantil, uma clínica para 
mulher, um centro de es-
pecialidade médica e um 
centro de especialidade 
odontológica. 

Conta com 45 instituições 
autorizadas de ensino em 
2021. Dessas, 4 são escolas 
estaduais (8,8%) e 26 escolas 
municipais (57,7%). Todas as 
escolas do município – muni-
cipais, estaduais, privadas e 
federais – estão localizadas 
na área urbana.

Em relação aos serviços de abastecimento 
de água, esgotamento sanitário e ao sanea-
mento, a Companhia de Saneamento de Mi-
nas Gerais (COPASA) é a responsável pelo 
atendimento das municipalidades.

Conta com uma companhia 
da PMMG, na qual estão pre-
sentes 77 policiais militares, 
representando, em média, 
um policial para cada 711 ha-
bitantes. Há, ainda, uma dele-
gacia da Polícia Civil, com o 
apoio de 13 policiais civis. 

Congonhas recebeu o título de Patrimônio 
Cultural da Humanidade por concentrar o 
maior conjunto de arte barroca do mundo, 
incluindo a obra “Doze Profetas de Aleija-
dinho”, localizada na Basílica do Bom Je-
sus de Matosinhos.
Suas origens remontam à descoberta de 
importantes lavras de ouro e diamante no 
início do século XVIII. Esgotadas as minas 
de ouro e diamantes, deu-se início à ati-
vidade mineradora para a exploração das 
abundantes jazidas de ferro da região.
O município possui um acervo barroco 
tombado pela UNESCO, a ser mais bem 
divulgado e cuidado, no qual se destacam 
o santuário do Bom Jesus de Matozinhos, 
com as esculturas dos doze profetas no 
adro e as seis capelas dos Passos da Pai-
xão, na alameda de acesso, configurando 
o principal atrativo do patrimônio de Con-
gonhas. 
Fazem parte ainda do acervo do patrimô-
nio histórico, cultural e artístico de Con-
gonhas, a igreja do Rosário construída na 
época da formação do povoado, a matriz 
de Nossa Senhora da Conceição construí-
da no século XVIII, apresentando trabalhos 
de Aleijadinho e de seu pai, o arquiteto 
português Manoel Francisco Lisboa, além 
da igreja matriz de São José, concluída em 
1817.
Além desses, destaca-se como patrimônio 
natural municipal o parque Ecológico da 
Cachoeira, um complexo de lazer e turis-
mo composto por uma cachoeira natural 
e diversas piscinas adultas e infantis de 
água corrente. 

Congonhas integra o Circuito do 
Ouro, um circuito turístico de Mi-
nas Gerais que contempla a re-
gião da Estrada Real.
As principais pousadas do mu-
nicípio estão localizadas no po-
voado de Santa Quitéria, como o 
Hotel fazenda Canto do Sabiá e o 
Hotel Fazenda Paraíso da Serra, 
que possuem chalés, piscinas, 
restaurantes e cachoeiras.  Esta 
comunidade também conta com 
escola de ensino fundamental, 
um ginásio poliesportivo e uma 
Unidade Básica de Saúde.

Parque Ecológico da Cachoeira.

Santuário do Bom Jesus de Matozinhos

SAÚDE EDUCAÇÃO

INFRAESTRURTURA

SEGURANÇA PÚPLICA

ÁGUA E ESGOTO
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Museu da Imagem e da Memória – Congonhas / MG.

Construído através de parceria entre UNESCO, IPHAN e 
Prefeitura de Congonhas e patrocínio da Vale, Gerdau, CSN 
Mineração, BNDES, Banco Santander e com colaboração 
da arquidiocese de Mariana e da basílica do Senhor Bom 
Jesus de Matozinhos, o Museu da Imagem e da Memória, 
mais conhecido como museu de Congonhas, abriu as por-
tas para visitação em 2015, abrigando a exposição perma-
nente que trata das manifestações da fé, no passado e no 
presente, O acervo reúne a coleção de Márcia de Moura 
Castro, com 342 peças de arte sacra e objetos de religio-
sidade popular, com destaque para ex-votos e santos de 
devoção, adquiridas pelo IPHAN em 2011; além das cópias 
fiéis dos profetas de Aleijadinho.
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Detalhes das atividades que serão
executadas na implantação e
operação do empreendimento foram
apresentadas no capítulo de
“Caracterização do Empreendimento”.
Ali é possível identificar os aspectos
do projeto que podem causar
impactos no meio ambiente.

Os diagnósticos ambientais
apresentam as
características da região em
que o projeto será instalado,
indicando as vulnerabilidade
naturais existentes em cada
meio

O Capítulo de impactos ambientais
apresenta o resultado da análise dos
aspectos do projeto sobrepostos as
vulnerabilidades do meio físico, biótico
e socioeconômico.

METODOLOGIA DE
AVALIAÇÃO

CADA IMPACTO FOI ANALISADO A PARTIR DE DIFERENTES 
CRITÉRIOS

O Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama), por meio da Resolução 001/86, 
definiu impacto ambiental como “qualquer alteração das propriedades físicas, 
químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de maté-
ria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, 
afetam a saúde, a segurança e o bem estar da população; as atividades sociais 
e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; a 
qualidade dos recursos ambientais.”
As próximas páginas apresentam os impactos ambientais que poderão ser ge-
rados pela implantação e operação da Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile 
– Fases 03 e 04.

Como é feita a análise?

Incidência

Duração

Reversibilidade

Prazo de 
ocorrência

Abrangência

Probabilidade

Sinergia e
Cumulatividade

Natureza
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GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

GERAÇÃO DE RUÍDO

GERAÇÃO DE EFLUENTES
LÍQUIDOS

ALTERAÇÃO DO RELEVO/
ESCOAMENTO SUPERFICIAL

GERAÇÃO DE POEIRA/ 
GASES DE COMBUSTÃO

INCREMENTO MONETÁRIO NA RECEITA 
LOCAL

Atividades  Aspectos ambientais

ASPECTOS AMBIENTAIS DO PROJETO

ATIVIDADES PREVISTAS NO PROJETO

VENUS

ALIMENTAÇÃO DAS 
PILHAS E COMPACTAÇÃO 

DAS BANCADAS DE 
REJEITOS 

MARS

NEPTUNE
SUPRESSÃO DA 

VEGETAÇÃO

MARS

NEPTUNE
TERRAPLANAGEM DO 

TERRENO

MOVIMENTAÇÃO DE 
VEÍCULOS PESADOS

VENUS

ABERTURA DE ACESSOS

MANUTENÇÃO DOS 
TALUDES DAS PILHAS DE 

REJEITO

VENUS

MOBILIZAÇÃO DE MÃO DE 
OBRA

VENUS

CONTRUÇÃO E 
INSTALAÇÃO DE SISTEMA 

DE DRENAGEM
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AII – Área de Influência Indireta

AID – Área de Influência Direta

ADA – Área Diretamente Afetada

A ADA encontra-se  imersa na AID, que por 
sua vez insere-se na AII.

SOCIOECONOMIABÍOTICOFÍSICO

Bacias hidrográficas
Limites políticos-
administrativosFragmentos florestais

CADA MEIO ANALISADO TEM UM CRITÉRIO ESPECÍFICO
PARA DEFINIÇÃO DAS SUAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA:

As áreas de influência são os espaços que poderão
ser impactados direta ou indiretamente pela
implantação ou operação do empreendimento.

As áreas de influência correspondem as áreas de
estudo do EIA-RIMA e são dividas em três níveis:

❑Área de Influência Indireta (AII): corresponde à
região onde são esperados os impactos indiretos
provocados pelo empreendimento, de forma
difusa e com características menos previsíveis.

❑Área de Influência Direta (AID): abrange os
terrenos que poderão sofrer as consequências
diretas resultantes das intervenções do
empreendimento.

❑Área Diretamente Afetada (ADA): área que
sofre diretamente as intervenções de implantação
e operação do empreendimento. Corresponde as
áreas de cava projetadas para Expansão da Lavra
do Engenho e Lavra A.

Alteração da qualidade do ar

Alteração do ruído ambiente

Desenvolvimento ou intensificação de processos 
erosivos, movimento de massa e processos de 

assoreamento

Alteração da qualidade ambiental do solo e das 
águas subterrâneas

Alteração da qualidade ambiental das águas 
superficiais

IMPACTO ASPECTOS MAGNITUDE MEDIDAS DE 
CONTROLE

M
EI

O
 F

ÍS
IC

O

Programa de controle e monitoramento da 
qualidade do ar

Programa de controle e 
monitoramento de ruídos

Programa de controle e monitoramento de 
processos erosivos e carreamento de sedimentos 

/ Plano de Recuperação de Áreas Degradadas

Programa de gerenciamento de resíduos

Programa de monitoramento das águas 
superficiais

Impacto negativo

Impacto positivo
LEGENDA Baixa

Magnitude
Média
Magnitude

Alta
Magnitude

Alteração ou Perda de Hábitat

Perda de Indivíduos da Biota

Alteração das Comunidades da Biota

Aumento de Expectativas na População Local

Alteração da Arrecadação dos Municípios

IMPACTO ASPECTOS MAGNITUDE MEDIDAS DE 
CONTROLE

SO
CI

O
EC

O
N

O
M

IA
BÍ

O
TI

CO

Programa de monitoramento de fauna

Programa de Supressão de Vegetação/
Programa de Resgate de Flora

Programa de monitoramento de fauna
Programa de Supressão de Vegetação/

Programa de Resgate de Flora

Programa de Comunicação Social

Programa de Comunicação Social
Programa de Educação Ambiental

Impacto negativo

Impacto positivo
LEGENDA Baixa

Magnitude
Média
Magnitude

Alta
Magnitude
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MEIO FÍSICO

BÍOTICO

SOCIOECONOMIA



PROGRAMA DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO

∙ Estabelecer diretrizes e bases para as
atividades de supressão da cobertura vegetal;

∙ Diminuir perdas e maximizar o
aproveitamento do material vegetal a ser
suprimido;

∙ Garantir a segurança dos trabalhadores
envolvidos nas operações de supressão dos
diferentes tipos de vegetação.

PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO 
AMBIENTAL

∙ Formalizar os procedimentos para
compensação dos impactos não mitigáveis
causados pelo empreendimento, conforme
legislação existente.

PROGRAMA DE MONITORAMENTO 
DE FAUNA

∙ Estabelecer procedimentos para o
monitoramento contínuo da fauna nas áreas
onde permanecerem com vegetação envolta
do empreendimento;

∙ Monitorar a população das espécies de fauna
identificadas na região, com destaque as
espécies ameaçadas.

PROGRAMA DE CONTROLE E 
MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR

∙ Formalizar os procedimentos para a realização de
inspeções nos veículos, maquinários e
equipamentos movidos à óleo Diesel que venham
a ser utilizados nas atividades de implantação e
operação do empreendimento;

∙ Formalizar os procedimentos para
monitoramento contínuo da qualidade do ar na
região;

∙ Manutenção dos níveis de qualidade do ar dentro
dos limites recomendado pela legislação vigente.

PROGRAMA DE CONTROLE E 
MONITORAMENTO DE RUÍDOS

∙ Estabelecer diretrizes que visem prevenir e
controlar a geração de ruído nas imediações
do empreendimento,

∙ Formalizar os procedimentos para
monitoramento contínuo de ruído na
região;

∙ Manutenção dos níveis de ruído dentro dos
limites recomendado pela legislação
vigente.
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PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE 
RESÍDUOS

∙ Manter práticas de separação, classificação,
coleta, armazenamento, transporte,
tratamento e destinação final dos resíduos
durante toda a fase de implantação e
operação do empreendimento;

∙ Orientar os trabalhadores envolvidos no
projeto sobre os impactos no meio ambiente
que podem ser desencadeados pela gestão
inadequada dos resíduos sólidos gerados pelas
atividades de implantação e operação.

PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS 
DEGRADADAS

∙ Aplicar técnicas de recuperação em todas as
áreas degradadas e/ou alteradas em
decorrência das atividades de implantação do
empreendimento;

∙ Promover a reintegração das áreas
recuperadas pelo PRAD à paisagem em que se
inserem.

PROGRAMA DE CONTROLE E 
MONITORAMENTO DE PROCESSOS EROSIVOS E 

CARREAMENTO DE SEDIMENTOS

∙ Identificar os focos e áreas suscetíveis a
processos erosivos ou movimentos de massa
ao longo das áreas de intervenção do
empreendimento;

∙ Propor medidas de controle e/ou recuperação
para os focos e áreas suscetíveis a processos
erosivos ou movimentos de massa na área de
implantação e operação do empreendimento.

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS 
ÁGUAS SUPERFICIAIS

∙ Monitorar variações nos parâmetros físicos e
químicos indicativos da qualidade das águas
em rios próximos ao empreendimento;

∙ Propor medidas preventivas, corretivas ou
mitigadoras para minimizar os efeitos
adversos decorrentes da implantação e
operação do empreendimento;

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

∙ Capacitar, conscientizar e orientar o público
interno e externo nas questões ambientais do
empreendimento;

∙ Fortalecer confiança e alianças com as
comunidades localizadas no entorno do
empreendimento;

∙ Motivar o público alvo para ações cidadãs:
participação, mobilização, organização e busca
de parcerias para a implantação de projetos de
Educação Ambiental.

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO 
SOCIAL

∙ 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;

∙ Desenvolver trabalho de comunicação
preventivo, evitando que sejam criadas
falsas expectativas pela comunidade.

PROGRAMA DE RESGATE DE FLORA

Apresentar as ações de resgate de plantas
jovens, epífitas e sementes antes da atividade de
supressão da vegetação.
PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DAS
ATIVIDADES DE SUPRESSAO PARA
EVENTUAL RESGATE DA FAUNA.
Acompanhar resgate da fauna frente às
atividades de supressão da vegetação.



Face ao conteúdo apresentado ao longo deste estudo, conside-
ram-se especialmente relevantes para a análise da viabilidade 
ambiental do empreendimento as seguintes considerações:

 

 Apesar da demanda de intervenção na ordem de 228,25 ha de ve-
getação nativa, este valor se torna menos expressivo quando considera-
das as áreas de abrangência destas fitofisionomias na AE do empreen-
dimento equivalente a 3,21% das floresta estacionais semideciduais e 
a 3,8% das áreas de Cerrado. A intervenção ocorrerá em 3,21% das flo-
restas estacionais semideciduais e em 3,8% das áreas de Cerrado;
 

 Foram registradas 203 espécies de vertebrados terrestres e 13 es-
pécies de peixes nos levantamentos de campo (dados primários) na 
ADA/AE do empreendimento. Destas, sete espécies de vertebrados ter-
restres encontram-se inseridas em algum nível de ameaça de extinção. 
Para mitigar os impactos sobre a fauna serão implementados o Progra-
ma de Monitoramento de Fauna e o Programa de Monitoramento e Con-
servação da Fauna Ameaçada, sendo que este último propõe o monito-
ramento específico das espécies ameaçadas além de outras espécies de 
interesse conservacionista que foram consideradas de maior relevância 
para conservação pelos especialistas de cada grupo temático da fauna;
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 Após os rompimentos de barragens ocorridos nos últimos seis anos 
no estado de Minas Gerais, gerando diversas fatalidades, e impactos 
significativos a áreas urbanas e meio ambiente, inclusive se extendendo 
a outros estados do país, foi criada a Lei nº 23.291/2019 (Política Esta-
dual de Segurança de Barragens) que rege sobre a deposição de rejei-
to de mineração em barragens. A implantação do empreendimento vai 
de encontro com o que preconiza a nova legislação, visando maior se-
gurança para os envolvidos nas atividades da Mina e para as comuni-
dades de entorno e meio ambiente. Além disto a deposição de rejeitos 
conforme previsto na implantação do empreendimento alvo deste docu-
mento acarreta em uma maior sensação de segurança pelas comunidades;

 
 Alguns aglomerados rurais e bairros urbanos do município de Congonhas 
se desenvolveram e cresceram paralelamente ao aquecimento econômico pro-
vocado pela implementação da rápida escala de produção da CSN na região;

 
 Os resultados das medições de ruído já realizadas em recep-
tores sensíveis nas imediações da Mina Casa de Pedra não regis-
tram intereferência da operação da Mina no ruído ambiente da região;

 
 Para a qualidade das águas superficiais, nota-se que análises reali-
zadas no rio Maranhão (P01 ao P04), próximo ao terreno projetado para 
Fase 03 e 04 da Ampliação do Fraile, indicam provável contaminação das 
águas por efluentes domésticos, sendo aferido, por vezes, concentração 
de coliformes termotolerantes em valores seis vezes superiores aos li-
mites de referência estipulado pela legislação estadual e federal. Dados 
do Atlas de Esgoto da ANA e relatórios da Agência Regulatória de Água 
e Esgoto de Minas Gerais, apresentados neste diagnóstico, informaram 
que o município de Congonhas não possui tratamento de esgoto, cenário 
que justifica as desconformidades aferidas nos pontos P1, P2, P3 e P4.

 Em relação à flora, nos estudos realizados em campo foram registradas 
676 espécies, sendo que 6 delas encontram-se ameaçadas de extinção, e seis 
delas estão na ADA. Para mitigar os impactos sobre a flora estão sendo pro-
postos o Programa de Compensação e o Programa de Resgate de Flora que 
deve ocorrer previamente as atividades de supressão e priorizar o resgate de 
plântulas e sementes de espécies ameaçadas, endêmicas e imunes de corte;
 

 A Geração de áreas com vegetação suprimida elimina locais de repou-
so e sítios potenciais de reprodução para insetos vetores, o que acaba por 
estimular a domicialização de espécies oportunistas, com elevado poten-
cial antrópico. Espécies oportunistas, com elevada sinantropia e capacida-
de para colonizar o ambiente modificado pelo homem, como é o caso do 
Nyssomyia whitmani (vetor da Leishmaniose Tegumentar Americana) e Pin-
tomyia fischeri (vetor da Leishmaniose Tegumentar Americana), ambas re-
gistradas no levantamento primário de dados, podem ser favorecidas pela 
intensificação dos impactos, sendo esperadas alterações nas suas den-
sidades populacionais após a ocorrência de novas modificações na área 
estudada. O registro destas espécies na área de estudo é de grande rele-
vância do ponto de vista epidemiológico, já que existe registro de transmis-
são da leishmaniose tegumentar americana no município de Congonhas;

 Atualmente, a indústria minerária possui grande significância no con-
texto orçamentário dos municípios analisados, de forma que o conjunto de 
impostos CFEM, ISSQN e ICMS. No ano de 2020, segundo a Agência Na-
cional da Mineração, os municípios de Congonhas e Belo Vale arrecadaram 
R$ 150.920.321,78 e R$67.588.434,93 de CFEM, respectivamente. Caso não 
ocorra a instalação do empreendimento a produção da mineração poderá 
ser afetada acarretando queda na arrecadação de ambos os municípios;
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Dessa maneira, a despeito dos impactos negativos inerentes a esta ti-
pologia de empreendimento, os quais são mitigáveis a partir da ado-
ção de programas específicos, o mesmo se faz necessário para a conti-
nuidade da produtividade atual gerada nas operações da CSN na Mina 
Casa de Pedra e para a adequação adequação do empreendimento à 
Lei nº 23.291/2019 (Política Estadual de Segurança de Barragens).

Sendo assim, por meio deste estudo e do conjunto de suas re-
comendações, considera-se o empreendimento viável sob o pon-
to de vista socioambiental, somando pontos positivos que su-
plantam os pontos negativos associados a estes aqui avaliados.

Em função dos impactos negativos, convém destacar que 
esta conclusão pela viabilidade ambiental do Projeto de Ex-
pansão da Pilha do Fraile - fases 03 e 04 considera que se-
jam alocados todos os controles e ações ambientais previstos.


