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1. Apresentação do Volume 2
Conforme citado na apresentação geral do EIA constante do Volume 1, o presente Estudo
de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) referem-se à
ampliação do Complexo Minerário da CSN, denominado Mina da Bocaina – CSN Arcos.
Após descrição geral do empreendimento e do objeto de licenciamento no Volume 1, este
Volume 2 refere-se aos diagnósticos ambientais que descrevem as características dos meios
físico, biológico e socioeconômico no contexto onde se insere o empreendimento.
Neste volume, inicialmente são apresentadas as Áreas de Influência definidas para o
empreendimento para cada um dos meios, em consonância com o que determina o inciso III do
Artigo 5º da Resolução CONAMA 01/1986.
Este volume dedica-se então ao diagnóstico ambiental das áreas de influência do projeto,
trazendo a descrição completa dos recursos ambientais tal como existem e análise de suas
interações entre os diversos componentes ambientais, de modo a caracterizar a situação
ambiental atual da área.
Os diagnósticos ambientais estão assim subdivididos:
▪ Parte 1 – Diagnóstico do Meio Físico: caracterização do Clima, Geologia, Geomorfologia,
Espeleologia1, Solos, Hidrogeologia, Recursos Hídricos Superficiais, Ruído e Qualidade do
Ar.
▪ Parte 2 – Diagnóstico do Meio Biótico: caracterização das Unidades de Conservação,
Vegetação e Fauna.
▪ Parte 3 – Diagnóstico do Meio Socioeconômico: caracterização dos municípios de Arcos
e Pains, e das comunidades do entorno da Mina da Bocaina – CSN Arcos (histórico dos
municípios e caracterização da dinâmica populacional, dinâmica produtiva, uso e ocupação
do solo, educação, saúde, saneamento, habitação, qualidade de vida e organização social,
incluindo-se o Diagnóstico Socioambiental Participativo (DSP)).
Este volume inicia-se com a definição realizada para as áreas de influência do
empreendimento, as quais foram construídas tendo como base a abordagem ad hoc de previsão
do alcance dos potenciais impactos da atividade para cada meio estudado (meios físico, biótico e
socioeconômico).
Posteriormente, o Volume 2 traz os diagnósticos ambientais dos meios físico, biológico e
socioeconômico, com uma descrição pormenorizada da área onde se insere o empreendimento
considerando os distintos componentes ambientais que subsidiam a análise. Os diagnósticos
tiveram como função indicar a condição ambiental atual (“linhas de base” para o licenciamento),
considerando o contexto de inserção da atividade de lavra atual, já licenciada, e os limites futuros
do empreendimento. Dentro de cada tema do diagnóstico são abordados os principais elementos,

1

Cabe dizer que os estudos espeleológicos são apresentados em produtos específicos. Neste volume consta um resumo
com a caracterização geral do patrimônio espeleológico.
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características, parâmetros e indicadores que melhor descrevem os componentes ambientais
estudados.
De maneira geral, os diagnósticos foram construídos com base nas informações existentes
em bases de dados e estudos técnicos de referência, para a contextualização regional, e em dados
primários disponibilizadas pela CSN para o contexto local da Mina da Bocaina – CSN Arcos.

2. Áreas de Influência do Empreendimento
A Resolução CONAMA 01/86 em seu Artigo 5º, inciso III, define como uma das diretrizes
gerais da elaboração dos estudos de impacto ambiental a definição dos limites da área geográfica
a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, denominada “área de influência do projeto”,
a qual deve considerar, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza.
Portanto, a definição apropriada dos limites geográficos de incidência dos impactos é o
aspecto norteador da definição das áreas de influência do empreendimento, como mostra a Figura
1 a seguir.

Figura 1. Etapas de desenvolvimento do estudo (EIA) e definição das Áreas de Influência.

No presente EIA as áreas de influência do projeto foram definidas em três níveis distintos,
a saber:
▪ Área Diretamente Afetada (ADA): caracteriza-se pelo espaço geográfico sobre o qual
incide o empreendimento em si – seus componentes e suas estruturas físicas.
▪ Área de Influência Direta (AID): caracteriza-se pelo espaço geográfico sobre o qual
incidem os impactos diretos (ou de 1ª ordem) do empreendimento.
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▪ Área de Influência Indireta (AII): caracteriza-se pelo espaço geográfico sobre o qual
incidem os impactos indiretos (ou de 2ª ordem) do empreendimento, ou possua alguma relação
indireta com o mesmo.
Com base nessa definição e no princípio básico de que as áreas de influência direta e
indireta (AID e AII) referem-se aos limites geográficos de incidência dos impactos ambientais do
empreendimento, temos uma Área Diretamente Afetada (ADA), válida para todos os componentes
e elementos estudados, e AIDs e AIIs definidas para determinados conjuntos de componentes
ambientais, de tal forma que seus limites geográficos possam exprimir de maneira mais exata os
limites de incidência dos impactos prognosticados para o projeto.
A seguir apresentam-se as definições da ADA e das AIDs e AIIs (que compõem o presente
EIA.

2.1. Definição da área diretamente afetada pelo empreendimento
A Área Diretamente Afetada (ADA) é aquela que sofrerá intervenção direta pela ampliação
da Mina de Calcário, ou seja, abrange a área a ser utilizada na exploração de calcário bem como
UTMs e infraestruturas de apoio.
Por tratar-se de uma mineração já em operação há várias décadas, e cuja ampliação referese exclusivamente à ampliação da área ocupada pelo pit de lavra2, a ADA considerada no
EIA/RIMA abrange dois componentes: a “ADA Atual”, ou seja, os limites da cava atual, das áreas
de beneficiamento do calcário (UTMs) tanto para uso como fundente quanto para uso na produção
de cimento, e as infraestruturas de apoio à mineração; e [2] a área da ampliação (ADA EIA), que
corresponde à área que será ampliada para uso na lavra de calcário conforme projeto de
desenvolvimento da cava apresentado no Volume 1.
Considerando que o objeto do licenciamento é a ampliação da capacidade da mineração
de produção de 6.0 milhões de t/ano para 7,5 milhões de t/ano, com aumento da área da cava em
15,94 ha, são considerados os limites totais (ADA Atual + ampliação) como ADA do
empreendimento, uma vez que as atividades de lavra a serem licenciadas se utilizarão dessa área
total.
A delimitação da Área Diretamente afetada pelo empreendimento, no âmbito deste
licenciamento pode ser observada na Figura 2, na página seguinte.

2

Também chamado de aumento do footprint da cava, ou seja, dos limites a serem ocupados pela cava da mineração.
Conforme descrito no Volume 1 do EIA, não há previsão de alterações físicas que resultem em aumento da porção
da ADA referente às infraestruturas de apoio e áreas de beneficiamento do calcário (UTMs).
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2.2. Delimitação das Áreas de Influência do Meio Físico
Para a definição das Áreas de Influência Direta e Indireta do Meio Físico foram
consideradas as características ambientais que determinam a ecologia da paisagem local: cursos
d’água superficiais, relevo (vales e afloramentos calcários), maciços florestais e áreas protegidas.
A Área de Influência Direta (AID) do Meio Físico corresponde à área de entorno de 1 km
ao redor da ADA do empreendimento, onde são mais perceptíveis os impactos sobre os níveis de
pressão sonora (ruídos) e sobre a qualidade do ar. Eventuais impactos visuais de alterações no
relevo, e de ocorrência de processos erosivos e assoreamento também encontram-se contidos
nestes limites da AID do Meio Físico.
Para a definição da Área de Influência Indireta (AII) do Meio Físico foi considerada a subbacia hidrográfica onde encontra-se inserido o empreendimento, delimitada pela área de
drenagem dos cursos d’água córrego Santo Antônio e rio Candonga, até a confluência de ambos.
Os limites da AID e AII do Meio Físico são apresentados na Figura 43.

2.3. Delimitação das Áreas de Influência do Meio Biótico
Para a definição das Áreas de Influência Direta e Indireta do Meio Biótico foram
consideradas as características ambientais que determinam a ecologia da paisagem local: cursos
d’água superficiais, relevo (vales e afloramentos calcários), maciços florestais e áreas protegidas.
A Área de Influência Direta (AID) do Meio Biótico compreende os fragmentos florestais do
entorno imediato da Mina da Bocaina – CSN Arcos, bem como as porções da microbacia do
córrego Santo Antônio relacionadas a esses maciços florestais. Os vales do córrego Santo Antônio
no trecho que corta as propriedades da CSN ao Sul da Mina da Bocaina seguindo até a área da
Estação Ecológica de Corumbá (EECO) foram considerados como os prováveis corredores mais
relevantes para fauna sujeitos à influência direta das atividades da Mina da Bocaina – CSN Arcos.
A AID do Meio Biótico inclui também as Unidades de Conservação Estação Ecológica de Corumbá
e RPPN Lafarge, além, claro, da RPPN da CSN.
A Área de Influência Indireta (AII) do Meio Biótico amplia-se em relação aos limites da AID
abrangendo, a Sul, outra região de fragmentos florestais de trecho da bacia do córrego Santo
Antônio, situados a distâncias superiores a 2,5 km da mina. Os limites da AII também foram
ampliados para Oeste e Noroeste, compreendendo toda a área até a margem direita do córrego
São Miguel, uma vez que trata-se de uma região da paisagem que possui boa densidade de
fragmentos florestais, estando também numa região sem atividades de mineração.
Os limites da AID e AII do Meio Biótico são apresentados na Figura 54.

Página 18 de 212

Estudo de Impacto Ambiental da Ampliação da Mina da Bocaina
Volume 2 – Parte 1: Diagnóstico do Meio Físico

2.4. Delimitação das Áreas de Influência do Meio Socioeconômico
As Áreas de Influência do empreendimento sobre o Meio Socioeconômico do projeto foram
definidas com base em um conjunto de aspectos específicos – econômicos, socioculturais,
geográficos, e de modo de vida – os quais possuem relação direta e indireta com o
empreendimento, sempre levando em consideração as diversas formas com que as atividades
relacionadas à Ampliação da Mina da Bocaina – CSN Arcos interagirão com os elementos do Meio
Socioeconômico.
A compreensão da dinâmica socioeconômica instituída nas áreas estabelecidas pelos
recortes da AID e AII é fundamental para a construção da caracterização atual e dos cenários de
tendências: o perfil demográfico; de atividades produtivas e de serviços; da atividade econômica;
a qualidade de vida; a relação / interferência do empreendimento no modo de vida e nas atividades
das comunidades presentes em seu entorno imediato; bem como eventual reflexo do projeto sobre
as infraestruturas públicas existentes.
A definição das Áreas de Influência Direta e Indireta do Meio Socioeconômico levou em
consideração a existência de comunidades mais próximas ao empreendimento e os limites
geopolíticos dos municípios onde se insere o empreendimento: Arcos e Pains.
A Área de Influência Direta (AID) do Meio Socioeconômico compreende o entorno de 2,5
km ao redor da ADA da Mina da Bocaina – CSN Arcos, abrangendo nessa área as duas
comunidades mais próximas ao empreendimento: comunidade de Corumbá e Comunidade de
Boca da Mata.
Com relação à Área de Influência Indireta (AII) do Meio Socieconômico, foram considerados
os limites geopolíticos dos municípios de Arcos e Pains, muito embora deva ser considerado que
a maioria dos impactos indiretos decorrem das pessoas ocupadas no empreendimento da CSN e
que residem nesses municípios, notadamente na área urbana de Arcos, predominantemente, e
em bem menor quantidade em Pains.
Os limites da AID e AII do Meio Socioeconômico são apresentados na Figura 5.
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3. Diagnóstico do Meio Físico
3.1. Clima
O clima exerce influência relevante sobre os componentes ambientais dos meios físicos,
biótico e antrópico. Portanto, ao caracterizar o clima da região são fornecidas informações
relevantes para a compreensão de outros elementos do contexto local.
A compreensão de características climáticas como precipitação, temperaturas, ventos,
insolação e sazonalidades são aspectos relevantes, uma vez que influenciam diretamente não só
a flora e a fauna, mas também o comportamento dos recursos hídricos e até mesmo o relevo e
tipos de solo, além de afetar diretamente o comportamento humano e suas atividades.

3.1.1. Metodologia
Para a caracterização do clima na região de inserção da Mina da Bocaina – CSN Arcos
foram utilizados dados climáticos regionais das seguintes fontes: Estação Meteorológica de
Bambuí (INMET) e o Zoneamento climático da Mesorregião Oeste de Minas Gerais.
Para a apresentação do comportamento mais comum do clima na região foi identificada a
estação climatológica com série histórica de dados mais próxima do empreendimento, localizada
no município de Bambuí-MG. As informações dessa estação forneceram dados de médias
mensais de precipitação, dias de chuva, temperatura, umidade relativa do ar e evaporação
potencial e com base no Diagrama de Thornthwaite e Mather (1955), foi elaborado o balanço
hídrico característico da região e a indicação dos períodos de excedente, retirada, reposição e
déficit hídrico.
Tabela 1 – Dados da Estação Meteorológica de Bambuí/MG (Inmet, 2018).
Dados da Estação Meteorológica
Estação
Município

Bambuí-A565

Operadora

INMET

Latitude

7782977.93

Longitude

498257.12

Altitude (m)

697 m

Bambuí/MG

A Figura 6 apresenta a localização da Estação Meteorológica do INMET em relação à
localização do empreendimento.
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3.1.2. Clima Regional
Segundo ABREU (1998), o estado de Minas Gerais, por sua localização geográfica, sofre
a influência de fenômenos meteorológicos de latitudes médias e tropicais, que imprimem à região
características de um clima de transição. Duas estações bem definidas podem ser identificadas:
uma seca e uma chuvosa.
De acordo com a classificação climática do IBGE, a área em estudo está inserida na Zona
Tropical do Brasil Central, com clima subsequente e grupo de temperatura semiúmido em pelo
menos um mês, e 4 a 5 meses secos ao longo do ano. A região do empreendimento não está
localizada em uma zona limítrofe ao clima de temperatura mesotérmica branda, sendo, portanto,
menos suscetível à apresentação de características de zona de transição, como temperaturas
médias mais amenas em determinadas épocas do ano.
A Figura 7 apresenta o Mapa de Clima do Brasil Escala 1:5.000.000 (IBGE, 1978),
destacando a região de inserção do empreendimento. As classes de clima do mapa são
apresentados na sequência.
Figura 7 – Mapa de Clima do Brasil Escala 1:5.000.000. Fonte: (IBGE, 1978).
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Figura 8 – Legenda de Mapa de Clima do Brasil Escala 1:5.000.000. Fonte: (IBGE, 1978).
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Segundo a classificação de Köppen, o clima na região da área de estudo possui
classificação Cwa, Trata-se de clima temperado úmido com inverno seco e verão chuvoso, e
temperatura do mês mais quente maior que 22 °C. A Figura 9 apresenta o zoneamento climático
da Mesorregião Oeste de Minas Gerais e a posição do município de Arcos.
Figura 9 – Mapa de zoneamento climático da Mesorregião Oeste de Minas Gerais. Fonte: (SÁ
JÚNIOR, 2009).
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3.1.3. Clima Local
Temperatura do ar
A temperatura do ar é um parâmetro de interesse para estudos ambientais, pois reflete os
resultados dos impactos energéticos da radiação solar sobre o sistema solo – superfície –
atmosfera.
No município de Arcos, a temperatura média anual é de 20,7 °C. Como mostra o Gráfico 1,
os meses com as maiores médias de temperatura máxima são Setembro e Outubro. As médias
mensais mínimas ocorrem entre junho e julho, estando na casa dos 13 ºC. No verão as médias
mensais de temperatura máxima são bem estáveis, girando em torno dos 27 ºC.
Gráfico 1 – Temperatura máxima, mínima e média – médias mensais; normais climatológicas 19611990 e 1981-2010. Fonte: INMET.
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Precipitação pluviométrica
Como mostra o Gráfico 2, a região possui período chuvoso bem definido, entre os meses
de Novembro e Março, e estação seca pronunciada entre Maio e Setembro.
A precipitação média anual, de acordo com a normal climatológica, é de 1427mm.
Gráfico 2 – Precipitação – – média mensal; normais climatológicas 1961-1990. Fonte: INMET.
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Umidade relativa do ar
De acordo com as normais climatológicas da Estação Meteorológica de Bambuí (Cód.
A83582), o período que apresenta o maior índice de umidade relativa do ar compreende o os
meses de Dezembro e Janeiro (média de 83%). Já durante os meses de seca mais severa, entre
Agosto e Setembro, observam-se as menores taxas de umidade, em torno de 70-75% de média
mensal, conforme apresentado no Gráfico 3. A média anual para a região de Arcos e Pains situase em torno de 80%.
Gráfico 3 – Umidade Relativa – média mensal; normais climatológicas 1961-1990 e 1981-2010.
Fonte: INMET.

De acordo com a Escala Psicométrica, os níveis de atenção para a Umidade do Ar são
inferiores a 30%, como se pode observar no Gráfico 3, mesmo nos meses com menores índices
de Umidade, não se aproximam dos valores citados.
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Velocidade e direção do vento
Para a caracterização da velocidade e direção dos ventos foi realizada uma análise dos
dados obtidos no Estudo de Dispersão de Poluentes Atmosféricos (YAMAGATA, Estudo de
Dispersão de Poluentes Atmosféricos da Unidade Industrial da CSN, 2018) realizado pela empresa
para modelagem das contribuições do empreendimento para a qualidade do ar.
Na região há predominância dos ventos no quadrante Leste(E) e de Leste-nordeste (ENE)
e Leste-Sudeste (ESE), com velocidade média dos ventos de 3,8 m/s, e predominância dos ventos
entre 3,60 e 5,70 m/s (vide Gráfico 4), classificados como “brisa fraca” conforme Escala de
Beaufort.
Gráfico 4 – Rosa dos Ventos da região do empreendimento. Fonte: (YAMAGATA, Estudo de
Dispersão de Poluentes Atmosféricos da Unidade Industrial da CSN, 2018).
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Insolação
A insolação na região do empreendimento está intimamente relacionada com a cobertura
de nuvens.A estação chuvosa é carcterizada por um período menor de insolação – entre 100 e
180 horas – enquanto no período seco, entre Maio e Agosto, são observadas mais de 200 horas
de insolação por mês, conforme apresentado no Gráfico 4. A média anual gira em torno de 2.200
a 2.300 horas de insolação.
Gráfico 5 – Insolação – média mensal; normais climatológicas 1961-1990 e 1981-2010. Fonte:
INMET.
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Evapotranspiração
O parâmetro evaporação dá indicações da transferência de água do meio físico para a
atmosfera. Conforme verificado no Gráfico 6, os valores de evaporação ao longo do ano
apresentam uma marcante sazonalidade.
A Evapotranspiração Média Anual é de 1.384 mm, com um período de máxima observado
entre os meses de Agosto e Outubro, coincidente com o auge do período seco, quando a
evaporação potencial atinge uma média de 165,8 mm em Setembro. Essa condição, aliada à
escassez de chuvas nesse período, afeta diretamente o balanço hídrico, conforme apresentado
no subitem seguinte.
Gráfico 6 – Evaporação total – média mensal; normais climatológicas 1961-1990 e 1981-2010. Fonte:
INMET.
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Balanço Hídrico
O Diagrama de Thornthwaite e Mather apresentado no Gráfico 7, construído com base nos
dados da normal climatológica 1961-1990, indica que há déficit hídrico ao longo de um período de
5 meses do ano, entre maio e setembro. Os meses de outubro e novembro são de reposição do
sistema, e os demais meses apresentam um excedente hídrico relevante.
Gráfico 7 – Balanço hídrico – Diagrama de Thornthwaite e Mather construído para a região do
empreendimento.
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3.1.4. Aspectos Relevantes do Diagnóstico
Pelo diagnóstico do clima da região apresentado, nota-se que a região possui estação seca
bem definida, com importante déficit hídrico, variações não muito intensas nas temperaturas
mínimas (inverno ameno) e umidade relativa do ar atingindo níveis mínimos durante o período
seco. Essas condições, aliadas às características de parte do terreno (afloramentos calcários), são
fatores relevantes na composição da flora e disponibilidade de recursos para a fauna usuária
desses ambientes.
Além disso, a sazonalidade estação seca / estação úmida também deve ser considerada
no desenvolvimento dos programas ambientais, visto que influenciam aspectos como potencia de
geração de poeiras e risco de incêndios florestais.
Por fim, vale ressaltar que a região é caracterizada por um regime de ventos pouco intensos
(brisa fraca) com predominância dos ventos provenientes dos quadrantes Leste(E), Leste-nordeste
(ENE) e Leste-Sudeste (ESE), o que demanda especial atenção com as estruras localizadas a
oeste da mina, incluindo a RPPN da CSN e a Estação Ecológica de Corumbá.
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3.2. Geologia
Os aspectos geológicos, obviamente, foram determinantes para a instalação do Complexo
Minerário da Companhia Siderúrgica Nacional na localidade onde se encontra.

3.2.1. Metodologia
A metodologia utilizada no presente diagnóstico foi de levantamento de informações
constantes em estudos geológicos regionais e outros estudos locais já realizados pela CSN na
área do empreendimento.

3.2.2. Geologia Regional
A área de estudo está inserida no extremo sudoeste da unidade geotectônica designada
como "Província São Francisco", que corresponde em extensão e limites ao Cráton do São
Francisco, conforme a conceituação adotada por (ALMEIDA, 1977) e MASCARENHAS et al.
(1984).
Essa unidade representa um extenso núcleo estabilizado no término do Ciclo
Transamazônico, ao final do Eoproterozóico, margeado por regiões que sofreram regeneração
durante o Ciclo Brasiliano, no Neoproterozóico.
Figura 10 – Bacia do Rio São Francisco e posicionamento da área do Projeto, retângulo branco na parte sul da imagem.
Modificado de (MARTINS-NETO & ALKMIM, 2001).
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A área situa-se sobre terrenos constituídos por litologias do Grupo Bambuí, que se trata de
uma unidade do neoproterozóico, composta predominantemente por rochas pelito-carbonatadas,
que recobrem uma ampla área do Cráton do São Francisco, nos Estados de Minas Gerais, Goiás
e Bahia.
Conforme o Mapa Geológico do Estado de Minas Gerais (vide Figura 11, na página
seguinte) as litologias na área de influência indireta do empreendimento são formadas da base
para o topo pelas rochas arqueanas (Complexo Granito-Gnaissico) e pelas rochas
neoproterozóicas e cenozóicas.

Estratigrafia
3.2.2.1.1. Complexo Granito-Gnáissico
O embasamento regional é formado por rochas do Complexo Granito-gnáissico, que devido
a sua composição, coloração e estruturas dos litotipos recebem denominações variadas nos locais
onde são estudados. Na área de influência indireta, o embasamento é formado regionalmente pelo
Gnaisse Cláudio.
TEIXEIRA et.al. (1996) engloba o Gnaisse Cláudio no Complexo Campo Belo. Os litotipos
que compõem o Gnaisse Cláudio, de idade ainda incerta, se apresentam na folha Oliveira em
forma de um corpo irregular em contato com o Gnaisse Fernão Dias na parte sul, para oeste o
contato é com o Gnaisse Candeias, para noroeste, o contato se dá com o Gnaisse Itapecerica.
Conforme a CPRM (2007), todos estes contatos são inferidos.
No Gnaisse Cláudio ocorre o enxame de diques máficos e, pelo menos, três corpos de
rochas charnoquíticas, correlacionáveis ao Gnaisse Candeias na porção centro leste da folha
Oliveira. O Gnaisse Cláudio é representado por rochas anisótropas, faneríticas, leuco a
mesocráticas, de cor cinza, com densidade moderada e granulação fina a grossa.
Subordinadamente tem-se rochas isótropas com aparência de granitóide que, localmente, podem
estar cisalhados (CPRM, 2007).
As rochas anisótropas são caracterizadas por apresentarem bandas máficas e félsicas. As
bandas máficas possuem granulação fina a média, são compostas por biotita, piroxênio e anfibólio.
As bandas félsicas possuem granulação fina a média, são compostas por quartzo, k-feldspato e
plagioclásio. Na mineralogia acessória destaca-se alguma pirita (CPRM, 2007).
As rochas isótropas são faneríticas de cor cinza, granulação fina a média. São constituídas
por plagioclásio, quartzo, k-feldspato, biotita e anfibólio. Localmente, esses litotipos granitóides
podem estar cisalhados e, assim, a textura da rocha adquire finos bandamentos miloníticos
(CPRM, 2007).
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3.2.2.1.2. Grupo Bambuí
O Grupo Bambuí, constitui a principal unidade litoestratigráfica neoproterozóica no Cráton
do São Francisco pela sua grande extensão e, pelas características relativamente constantes dos
seus sedimentos (CODEMIG, 2001).
A estratigrafia regional do Grupo Bambuí descrita por COSTA & BRANCO (1961) considera
os corpos conglomeráticos relacionados à Formação Jequitaí como sendo o embasamento do
Grupo Bambuí, seguida pelas formações Sete Lagoas, Serra de Santa Helena, Lagoa do Jacaré
e Serra da Saudade, que constituem o Subgrupo Paraopeba e a Formação Três Marias, que
constitui a unidade de topo do grupo.
Na área de influência indireta ocorrem regionalmente, da base para o topo, as rochas das
seguintes Formações:
▪

Formação Sete Lagoas - É composta predominantemente por calcários e dolomitos.
Margas e pelitos no geral ocorrem subordinadamente e constituem corpos lenticulares de
dimensões variadas. As rochas carbonáticas ocorrem como horizontes contínuos, ou
localmente, como corpos lenticulares.

▪

Formação Serra de Santa Helena - Constituída predominantemente por pelitos, com
siltitos,

argilitos,

ardósias

e

folhelhos

esverdeados;

secundariamente,

ocorrem

intercalações lenticulares de calcário cinza escuro e margas.
▪

Formação Lagoa do Jacaré - É composta predominantemente por calcários pretos a cinza
compondo extensos horizontes. Apresenta níveis oolíticos ricos em matéria orgânica e
intercalações de margas e pelitos, no geral siltitos e folhelhos.

3.2.2.1.3. Depósitos Quaternários
No topo da sequência ocorrem os sedimentos aluvionares representadas por areias,
cascalho, siltes e argilas, com ou sem contribuição orgânica, depositado em ambiente fluvial, ao
longo de calhas, planícies de inundação e terraços.

3.2.2.1.4. Divisão Estratigráfica
Coube a COSTA & BRANCO (1961) a primeira tentativa de divisão estratigráfica do Grupo
Bambuí, baseada em um perfil ao longo da rodovia Belo Horizonte - Brasília (BR-040), no qual
foram reconhecidas as seguintes subunidades, do topo para a base:
▪

GRUPO BAMBUÍ

▪

Formação Rio Paraopeba

▪

o

Membro Serra da Saudade - siltitos e ardósias

o

Membro Três Marias - siltitos e lentes de ardósias

o

Membro Lagoa do Jacaré - calcários oolíticos e siltitos

o

Membro Serra de Santa Helena - ardósias, siltitos e filitos

Formação Sete Lagoas - dolomitos, mármores, calcários e filitos
Página 44 de 212

Estudo de Impacto Ambiental da Ampliação da Mina da Bocaina
Volume 2 – Parte 1: Diagnóstico do Meio Físico
▪

Formação Carrancas - conglomerados, ardósias e filitos

BRAUN (1968), após concluir o mapeamento de praticamente toda a área de ocorrência
do Grupo Bambuí, elaborou a seguinte coluna estratigráfica, do topo para a base:
▪

Formação Três Marias - psamitos arcósicos, localmente calcíferos, verificando-se notável
constância litológica, constituindo-se por uma camada de arcósio fino, não calcífero,
superposto a camadas sílticas calcíferas, com lentes de calcário argiloso (fase de
sedimentação regressiva);

▪

Formação Paraopeba - composição pelítica e carbonática, constituindo-se por margas e
subordinadamente siltitos, calcários, ardósias, arenitos e arcósios (fase de sedimentação
regressiva);

▪

Formação Paranoá - essencialmente quartzitos, além de filitos e metassiltitos, com
conglomerados basais associados;
Quanto aos conglomerados, que se distribuem por quase toda a bacia, BRAUN (1968)

denomina-os de fácies Carrancas quando são basais e de fácies Samburá quando são
intraformacionais.

SCHOLL (1976), em estudos realizados na faixa sudeste da Bacia Bambuí, estabeleceu
uma coluna estratigráfica para esta porção do Grupo Bambuí, do topo para a base:
▪

▪

Formação Três Marias
o

Membro C - siltitos e ardósias verdes, carbonáticos;

o

Membro B - siltitos cinza esverdeados e lentes de arcósios marrons;

o

Membro A - siltitos e ardósias marrons;

Formação Lagoa do Jacaré
o

▪

▪

Calcários e dolomitos com oolítos e intraclastitos; siltitos e ardósias cinzas;

Formação Serra de Santa Helena
o

Membro C - quartzitos finos, siltitos e ardósias;

o

Membro B - ardósias, filitos cinzas, leitos e lentes de calcários, siltitos;

o

Membro A - mármores, quartzitos micáceos e filitos;

Formação Sete Lagoas
o

Membro Lagoa Santa - calcários cinzas, finamente laminados;

o

Membro Pedro Leopoldo - mármores quartzosos e micáceos, dolomitos e filitos;

o

Membro Carrancas - conglomerados, arcósios e filitos;

A Figura 12 apresenta a coluna estratigráfica do Grupo Bambuí no Alto e Médio São
Francisco segundo ALKMIN, 1996, com modificações citadas em CASTRO, 2002. Na área do
presente relatório afloram rochas pertencentes aos níveis inferiores do Grupo Bambuí, integrantes
da Formação Sete Lagoas.
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Figura 12 - coluna estratigráfica do Grupo Bambuí no Alto e Médio São Francisco segundo ALKMIN,
1996, com modificações citadas em CASTRO, 2002.

3.2.3. Geologia Local
A região onde se encontra o empreendimento se insere no contexto geotectônico do
extremo sudoeste do Cráton São Francisco, tendo sido afetada pelo tectonismo brasiliano, atuante
na Faixa Brasília, durante o Proterozóico Superior. O esforço tectônico teve vergência para leste
e gerou o cavalgamento do Grupo Canastra (quartzitos, filitos e xistos do Proterozóico Médio)
sobre rochas do Grupo Bambuí. O grau de deformação no Grupo Bambuí aumenta de leste para
oeste (DARDENNE, 1978; ALKIMIM et al, 1996).
(MUZZI MAGALHÃES, 1989) realizou um estudo sobre a geologia estrutural da região em
que se insere a bacia do Rio São Miguel. Segundo este estudo, as rochas do Grupo Bambuí na
área foram afetadas por uma tectônica deformacional Proterozóica, representada principalmente
por falhamentos inversos/empurrão e transcorrências sinistrais, que podem ser inseridos dentro
de uma única deformação progressiva.
Ainda de acordo com este autor, a parte oeste da bacia do Rio São Miguel se encontra num
domínio estrutural caracterizado pela constante transcorrência de falhas com direção N60W,
responsáveis pela rotação de elementos de direção N-S e estruturas associadas. A tectônica de
empurrão e transcorrência gera um quadro estrutural complexo e, em Pains, provocou a
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justaposição, lado a lado, de áreas com calcários horizontais e dobrados. Nas porções central e
leste da bacia do Rio São Miguel, as rochas do Grupo Bambuí se encontram horizontalizadas.
Segundo SAADI (1991), a região foi afetada por eventos tectônicos durante o Cenozóico
(neotectônica), sendo que o Graben de Arcos, localizado na parte leste da Bacia do Rio São
Miguel, estava ativo no Pleistoceno. Tal estrutura tem direção N30W, e nele se instalou a calha do
Rio Candonga, afluente da margem direita do Rio São Miguel.
Localmente a estratigrafia do Grupo Bambuí nesta região compreende uma fácies pelítica
basal e outra carbonatada, descritas a seguir, da base para o topo:
▪

Fácies Pelítica - Composta por siltitos e argilitos intemperizados de cores verde amareladas
a rosa avermelhadas, micáceos e localmente plaqueados.

▪

Fácies Carbonatada - Composta por calcários, dolomitos e margas, que se intercalam
vertical e lateralmente.

▪

Margas - exibem cores verdes, rosadas e cinza esverdeadas, com partículas argilosas e
palhetas sericíticas nos planos de estratificação, além de intercalações de calcário preto,
micrítico, ao topo, evidenciando contato gradacional com a unidade superior.

▪

Calcário plaqueado - Calcário preto, carbonoso, fétido, geralmente micrítico (de grã fina),
plaqueado em bancos centimétricos pela intercalação de películas submilimétricas
argilosas, cinza esverdeadas, carbonosas, pretas. Encerra localmente intercalações de
brechas lamelares, com intraclastos de calcário micrítico, em matriz argilo-carbonatada de
cor cinza esverdeada. Os calcários exibem estruturas tipo load casts (marcas de carga)
afetando as lâminas argilosas.

▪

Calcarenitos e Brechas - Calcário cinza escuro a cinza médio, finamente recristalizado,
estratificado em bancos de espessura média de 1 m, nos quais se intercalam bancos
decimétricos e métricos de brechas lamelares, calcarenitos e de calcários oolíticos. Os
calcarenitos predominam como bancos métricos de cor cinza escura, com estratificações
cruzadas tabulares de porte médio. O contato superior desta unidade é ondulado,
sugerindo seu caráter erosivo.

▪

Dolomito sacaróide - Dolomito calcífero, cinza claro a médio, sacaróide, poroso e maciço.
Exibe aspecto externo peculiar, com tonalidade escura e saliências irregulares e
pontiagudas, que o torna popularmente conhecido como “pedra cascuda”. Devido à
resistência à erosão, constitui geralmente o topo das escarpas formando feições de
“lapias”. Caracteriza-se ainda por calcita grosseira (pseudo-spar-calcita) branca e preta
preenchendo fraturas e cavidades.

▪

Dolomito laminado - Dolomito calcífero, cinza claro a médio, laminado. A laminação é
caracterizada pela alternância milimétrica de níveis micríticos e recristalizados.
Estromatólitos colunares convexos também caracterizam esta unidade. Os dolomitos
apresentam-se estratificados em bancos com espessura média de 1 m.
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▪

Calcários com estromatólitos - Calcário preto, micrítico, maciço, com nódulos e lentes de
espessura centimétrica de chert preto, com presença de lâminas milimétricas lenticulares
de material silto-argiloso carbonatado de cor cinza clara. Esta unidade é também
caracterizada pela presença de abundantes estromatólitos.

▪

Calcários de topo - Calcário preto, micrítico, às vezes recristalizado, fétido, com
recristalização de calcita preta em pequenas fraturas e brechas. Apresenta-se plaqueado
em bancos centimétricos ou estratificado em camadas decimétricas. Localmente, encerra
intercalações centimétricas de siltito calcífero e de brecha lamelar, além de estromatólitos
com 1 a 2 m de espessura.

O mapa da Figura 13, a seguir, elaborado pela Coffey Mining em 2012 em escala de detalhe
1:500, foi focado no detalhamento litoestratigráfico ao longo das bancadas da mina, a partir de
perfis de caminhamentos realizados em todos os setores da mina, além de um perfil em área
externa.
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Figura 13 – Mapa geológico com caminhamento realizado na Mina da Bocaina. Fonte: (Coffey
Mining, 2012).
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Na área abrangida pela poligonal que delimita essa jazida estão presentes exclusivamente
litologias pertencentes ao Grupo Bambuí, Formação Sete Lagoas. Tratam-se de formações
sedimentares derivadas essencialmente de precipitação química sendo compostas em sua grande
maioria por calcita e dolomita. São predominantemente cinzentas devido à presença de matéria
orgânica.
O corpo geológico compõe-se de um nível superior de calcário dolomítico, com espessuras
de até 20 m, repousando sobre uma camada de dolomito de até 30m de espessura, o qual se
sobrepõe a uma espessa camada de calcário calcítico com até 80m; Entre o dolomito e o calcário
calcítico ocorrem ainda intercalações de lentes de uma unidade de calcário dolomítico ou dolomito
calcítico.
O acamamento é subhorizontal, com camadas entre os planos de acamamento, variando
de espessura, indo do finamente laminado até estratos maciços. O dolomito apresenta-se mais
compacto que o calcário calcítico, podendo atingir espessuras centimétricas a decimétricas. Uma
mudança de fácies, devido à precipitação diferencial durante a deposição dos carbonatos, fez com
que houvesse uma distribuição progressiva de sílica de sul para norte e do topo para base. Na
base de sequência nota-se uma transição dos calcários calcíticos para termos com conteúdo um
pouco mais elevado em magnésio, com níveis argilosos intercalados, apresentando uma
composição química de uma marga.
O conteúdo não só de SiO2 como de MgO tende a aumentar em direção a base da coluna
estratigráfica. Esta sequência classificada como calcários silicosos passando a margas atinge
pouco mais de 40 metros de espessura.
O enxofre também apresenta uma distribuição progressiva do topo para base, com o teor
atingindo valores da ordem de 0,05% ao nível 700 m. De sul para norte há uma redução no teor.
O conjunto de rochas tem uma postura perfeitamente horizontalizada – num espaçamento
de 2 km há um mergulho de 5 a 6 graus. Os litotipos caracterizados na área em questão possuem
sua posição estratigráfica esboçada na Figura 14.
Importante ponto a destacar é a sub horizontalidade e continuidade das camadas na região
o que permite um controle de qualidade com base nas cotas observadas nos contatos expostos
nos afloramentos e cavas. Esta subhorizontalidade não só é observável na cava da mina Bocaina,
como também nos maciços ainda preservados no entorno desta e em toda região de Arcos e
Pains, sendo destacada pelos paredões de calcário verticalizados bem marcados na espessa
camada de calcários calcíticos, passando em direção ao topo a um relevo mais suavizado e nos
dolomitos. Dentro deste contexto é importante salientar um aparente mergulho suave das camadas
de sul para norte. Este aspecto pode também estar relacionado a variações faciológicas da bacia,
mas a existência de ligeiros mergulhos das camadas já foi evidenciada em trabalhos acadêmicos
na região. O critério estratigráfico permite uma avaliação prévia do potencial exploratório dos
diferentes litotipos carbonáticos em toda a região de Arcos e Pains.
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Figura 14 – Coluna estratigráfica do Grupo Bambuí na Mina da Bocaina. Fonte: (Coffey Mining,
2012).
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3.2.4. Aspectos Relevantes do Diagnóstico
A geologia da jazida é determinante para as características das operações da Mina da
Bocaina – CSN Arcos. Na indústria cimenteira, face a necessidade de fontes não só de material
carbonático mas também de fontes de sílica, ferro e alumina, cuja principal matéria prima utilizada
seriam rochas argilosas ou materiais argilosos de cobertura (solos, bauxitas etc.), permite a
utilização das diferentes litologias existentes na região, não só os termos mais puros como
calcários calcíticos, mas também os calcários silicosos e margas. Além disso uma vez que a CSN
também produz na região matéria prima utilizada como fundente na indústria siderúrgica, também
necessita de fontes de calcário calcítico com alto teor de CaO e baixos teores de SiO2, e da mesma
forma fontes de dolomito com alto teor de MgO e baixos teores de SiO2. Desta forma, a empresa
irá se utilizar de todos os diferentes litotipos presentes na jazida, da seguinte forma (do topo para
base):
▪

Calcário Silicoso e Magnesiano de Topo: dosado em pequenas proporções na
composição do cru de cimento juntamente com os calcários calcíticos. O magnésio em
pequenas proporções constitui um elemento que contribui para redução das temperaturas
de fusão no forno de cimento (não devendo exceder a 3% no cru de cimento);

▪

Dolomito: produção de fundentes magnesianos para uso siderúrgico;

▪

Calcário Calcítico: os termos com teores mais elevados de CaO e baixos níveis de SiO2
seriam para uso siderúrgico como fundentes, os demais seriam utilizados para confecção
do cru de cimento;

▪

Calcário Silicoso de Base e Margas: da mesma forma que os calcários silicosos e
magnesianos de topo, seriam aproveitados na composição do cru de cimento em uma
proporção maior, em parte substituindo a argila no processo.
Este uso dos litotipos presentes na Mina da Bocaina – CSN Arcos resulta numa condição

de aproveitamento ótimo do corpo mineral, e na não geração de estéril. Essas condições são
extremamente relevantes para a análise ambiental do empreendimento.
Outrossim, a geologia é fator determinante de outras características, como a ocorrência de
cavidades naturais subterrâneas e o comportamento hidrogeológico da região.
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3.3. Geomorfologia
A Geomorfologia é a ciência que estuda as formas do relevo, bem como sua formação e
os processos atuantes em sua formação, considerando também os aspectos que influenciam tais
processos, como os litotipos de ocorrência, o comportamento hidrológico e o clima da região
(FLORENZANO, 2008). Portanto, o desenvolvimento do relevo é o resultado da interação entre a
litosfera, hidrosfera, biosfera e atmosfera.
A região de estudo do Projeto abrange, em geral, regiões com predominância de rochas
carbonáticas e metapelíticas. Os relevos elaborados sobre rochas solúveis pela água como as
rochas carbonáticas são fortemente influenciadas pelo transporte de massa e dissolução que
resultam nas formas típicas do relevo de dissolução caracterizado como relevo cárstico.
O esquema da Figura 15 ilustra a formação de cavidades e suas principais feições a partir
das reações químicas ocorridas no carste.
O termo "feições cársticas" refere-se, aqui, a todas as formas de relevo, ativos e não ativos,
desenvolvidos, sobretudo pelos processos de corrosão (química) e pelos processos de
abatimentos (físicos).
Figura 15 – Ilustração do processo de dissolução das rochas carbonáticas e formação das feições
cársticas. Fonte: PROAPE (SEE/DEGEO/EM/UFOP, 2012).
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A compreensão dos elementos do relevo local é fundamental para o entendimento dos
potenciais impactos do empreendimento, tanto sobre o patrimônio espeleológico quanto sobre
cursos d’água e a paisagem em geral. As características do relevo no redor imediato da Mina da
Bocaina – CSN Arcos exercem papel determinante nos impactos do empreendimento, como
poderá ser visto mais adiante neste EIA.

3.3.1. Metodologia
Os pressupostos metodológicos utilizados seguiram o padrão do Manual Técnico de
Geomorfologia – 2a Edição (IBGE, 2009). Também foram utilizados os padrões do IBGE para a
definição dos domínios morfoestruturais, regiões e unidades gemorfológicas. Os mapas também
seguem os símbolos e formas de relevo recomendadas pelo IBGE.
O contexto geomorfológico regional é descrito com base nos estudos de (SAADI, 1991),
SAADI et al. (1998), PIZARRO (1998), (FÉLIX & FREITAS JUNIOR, 2000) e o resumo apresentado
no PROAPE (SEE-UFOP, 2012).
Os conceitos de Província Espeleológica são os propostos por (KARMANN & SÁNCHEZ,
1979), que a designa como “a região, situada em uma mesma unidade geológica, onde as rochas
carbonáticas estão susceptíveis as ações cársticas, ocasionando o desenvolvimento de cavernas.
Dentro de uma Província Espeleológica podem ser encontrados um conjunto de cavernas que são
denominados Distritos de Cavernas ou Distrito Espeleológico, cuja presença remete a situações
de descontinuidade dos processos cársticos no interior da Província. Em um maior detalhamento
em função dos estudos sobre o fluxo hídrico, zona de carga e descarga pode-se ainda denominar
de sistemas locais ou subregionais de cavernas.
O termo “Província Espeleológica Bambuí” designa toda a região onde ocorre o Grupo
Bambuí e o termo “Distrito do Alto e Médio São Francisco” compreende a região situada entre os
municípios de Arcos, Pains, Doresópolis, Formiga, Córrego Fundo, Bambuí, Iguatama até a região
sul da Bahia (KARMANN & SÁNCHEZ, 1979). Ressalta-se ainda o termo cunhado pelo CECAV
(CECAV, 2010) para a região, denominada “Área Cárstica de Pains”.

3.3.2. Geomorfologia Regional
Como citado no Diagnóstico Geológico, a área de estudo está situada sob contexto
geomorfoestrutural do cráton São Francisco, especificamente na unidade Depressão do Alto São
Francisco, que é caracterizada de acordo com (CAMPELLO & HADDAD, 2009), pela associação
de eventos de dissecação e fatores litológicos, aplainamento, acumulação fluvial e dissolução de
rochas carbonáticas. A depressão apresenta 200km de largura com orientação geral SSW-NNE,
composta por encostas de morfologia suavizadas sendo limitada por escarpas de até 400m de
altura, sendo o rio São Francisco o nível de base regional (SAADI, 1991). A sudoeste da unidade
o relevo dissecado é eminente, devido a interceptação dos litotipos do grupo Bambuí pela cadeia
dobrada da Serra da Canastra.
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A região de Arcos-Pains, segundo (FÉLIX & FREITAS JUNIOR, 2000) foi mapeada como
carste descoberto em exumação, com modelados de dissolução ocupando também setores dos
municípios de Doresópolis e Iguatama. O carste na área de estudo apresenta extensos maciços
calcários com escarpamentos em ângulos de 90º e paredões marcados por diferentes tipos de
lapiás e estruturas ruiniformes, drenagem predominantemente subterrânea apresentando
sumidouros e ressurgências, cânions, depressões e dolinas muitas vezes ocupadas por lagos.
SAADI et al. (1998) descreve a região em três domínios, sendo que a área de estudos se
insere no domínio centro leste, denominado Áreas de concentração do Relevo Cárstico,
apresentando as seguintes características: é drenada pelo rio Candongas que apresenta
depressão na cota de 693 m bordejada a nordeste por escarpas suaves sobre gnaisses e cobertura
de pelitos, e a sudoeste por escarpa contínua de calcário, tendo como destaque feições cársticas
como dolinas e lapiás.

Aspectos Geomorfológicos da Bacia do São Francisco
A geomorfologia da região cárstica onde insere-se o Complexo Minerário da CSN Arcos,
designada pelo CECAV (2010) como “Área Cárstica de Pains”, é caracterizada pela constante
presença de relevos acidentados associados aos calcários e formas suaves e onduladas oriundos
dos argilitos. As feições cársticas topográficas são representadas por elevações escarpadas e de
aspecto ruiniforme e presença de cavernas em sua base.
A zona mais externa do relevo cárstico é denominada de exocarste e compreende formas
da superficie como: cones e torres, dolinas, desfiladeiros, pontes naturais, vales cegos e
semicegos, vales secos, uvalas, poljes, sumidouros, nascentes e ressurgências, karren ou lapiás
entre outros (HARDT & PINTO, 2009).
Na porção mais oriental denotam-se feições de “cuesta” e na ocidental predominam as
formas de hogbacks, correspondendo ao angulo maior de mergulho das camadas que é maior na
porção oeste (KARMANN & SÁNCHEZ, 1979). O resultado das formas do relevo desta área se dá
devido à expressão dos fatores litológicos e estruturais associados aos eventos de dissecação,
aplainamento, acumulação fluvial e dissolução das rochas carbonáticas (CAMPELLO & HADDAD,
2009).
A Área Cárstica de Pains é caracterizada por extensos maciços calcários com
escarpamentos verticais e paredões com diferentes tipos de lapiás e estruturas ruiniformes (Figura
16a), a drenagem é predominantemente subterrânea (Figura 16b) com feições tipo sumidouros e
surgências, cânions (Figura 16c), e depressões do tipo dolinas (Figura 16d) que muitas vezes
estão ocupadas por lagos.
Segundo SAADI et al. (1998), a evolução geomorfológica da área se deu sob influência de
atividade neotectônica, num contexto que favoreceu a reativação de estruturas antigas. As várias
fases de evolução do carste, durante o Terciário e o Quaternário, se relacionam, ou com a simples
presença de antigas falhas (controle passivo), ou com a movimentação de outras (controle ativo).
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Figura 16 – Fotos da região exemplificando as principais feições do relevo presentes na região. (a)
maciço calcário aflorante de grande extensão. (b) paredões escarpados da região do cânion do rio
Sâo Francisco. (c) Rio Subterrâneo). (d) Dolina de subsidência. Fonte: PROAPE
(SEE/DEGEO/EM/UFOP, 2012).

A Figura 17 traz o mapa com a geomorfologia regional, de acordo com as unidades
geomorfológicas do mapeamento geomorfológico em escala 1:250.000 do IBGE, disponibilizado
na base de dados espaciais IDE-SISEMA.
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A partir de critérios geológicos e geomorfológicos (PIZARRO, 1998) subdivide a região de
Arcos, Pains e Doresópolis em quatro blocos denominados, de Leste para oeste, identificados
pelas drenagem que os cortam, são eles: bloco São Miguel, bloco Intermediário, bloco Ribeirão do
Patos e bloco São Francisco. Os limites aproximados desses blocos são apresentados na Figura
18, a seguir.
Figura 18 – Domínios geomorfológicos na Província Cárstica de Arcos-Pains-Doresópolis.
Adaptado de PROAPE (SEE/DEGEO/EM/UFOP, 2012) e (PIZARRO, 1998).

Estes “blocos” têm a seguinte correspondência com os domínios geológicos: o bloco São
Miguel corresponde ao domínio I, os blocos Intermediário e do ribeirão dos Patos correspondem
aos domínios II e III, e o bloco São Francisco ao domínio IV.
A descrição desses domínios é a seguinte:
▪

Bloco São Miguel (domínio I): Corresponde à porção mais a leste, representado pelos
maciços calcários com as maiores dimensões e de forma contínua, onde é possível
constatar toda a seqüência estratigráfica da Fácies Carbonática descrita por (MUZZI
MAGALHÃES, 1989). As feições exocársticas são representadas por sistemas de
sumidouros-ressurgências, dolinas de dissolução e de abatimento, uvalamentos, torres e
lapiás. As feições do endocarste são controladas por diáclases subverticais e pelos planos
de acamamento e representam a maior incidência de cavidades da região cerca da 80%
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do total de cavidades (Guano-Speleo 1996 in Pizarro 1998). Destacam-se as grutas do
Éden, Coqueiro I, II e III, Isaías e Paraíso. (Pizarro, 1998).
▪

Bloco Intermediário (domínio II): Designa uma faixa norte-sul, a oeste do Bloco São
Miguel, tendo como limites a localidade da Mina a E, Vila Costina a SW e a Vila Capoeirão
e localidade dos Cunhas a W. Subdivide-se em:
o

Domínio Centro-Sul: caracterizado por lentes de calcários esparsas (com dimensões
de afloramentos métricos a maciços isolados) em rochas pelíticas.

o

Domínio Norte (Faixa Capoeirão): é composto por um conjunto de maciços contínuos
situados a NW da Vila Capoeirão e a E da localidade de Cunhas.

Apresenta-se, tectonicamente, com maior deformação em relação ao bloco São Miguel
com falhas transcorrentes de direções NW-SE do lineamento Doresópolis-Pains,
superpostas ao falhamento de empurrão N-S Brasiliano.
▪

Bloco Ribeirão dos Patos (domínio III): Caracterizado por duas faixas de maciços
calcários (Faixa Quilombo e Vila Costina), de direções NW-SE com uma sequência de
rochas pelítica entre as duas faixas. As direções de orientação dos maciços se deram em
decorrência dos sistemas de falhamentos transcorrentes relacionados ao lineamento
Doresópolis-Pains.

▪

Bloco São Francisco (domínio IV): Situado no extremo oeste, é constituído por dois tipos
de ocorrências de calcários, às margens do Rio São Francisco subdivididos em:
o

Faixa Canyon do São Francisco: Os calcários apresentam-se com deformação
contínua, constituindo o canyon do referido rio (2,5 Km à sudoeste da cidade de
Doresópolis). Destaca-se o alinhamento N-S de dolinas nas proximidades do canyon.

o

Faixa Arraial Novo: é composta por maciços isolados localizados, principalmente, na
margem esquerda do rio (a nordeste da localidade de Arraial Novo), sendo as rochas
desta unidade fortemente deformadas.

Geomorfologia da Região e da Bacia Hidrográfica
A bacia hidrográfica do rio São Miguel situa-se na Depressão do Alto São Francisco,
inserida no Domínio da Bacia e Cobertura Sedimentar do São Francisco (BRASIL, 1983). A
depressão é limitada pelas unidades morfológicas do Planalto do Alto Rio Grande (Planalto do Sul
de Minas) a sul, Planalto do Espinhaço a leste, e Planalto de Alto Paranaíba a noroeste
(PENTEADO e RANZANI, 1973 citado por (SAADI, Ensaio sobre a morfotectônica de Minas
Gerais: tensões intraplaca, descontinuidades crustais e morfogênese, 1991)). A Depressão do Alto
São Francisco possui orientação geral SSW-NNE, tem aproximadamente 200 km de largura sendo
limitada por escarpas de até 400m de altura, e se caracteriza por uma morfologia suavizada. O rio
São Francisco é o nível de base regional (SAADI, Ensaio sobre a morfotectônica de Minas Gerais:
tensões intraplaca, descontinuidades crustais e morfogênese, 1991).
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Há uma mudança de padrões morfológicos entre a bacia do rio São Francisco e a bacia do
rio Grande ao sul, apesar do divisor hidrográfico ser pouco destacado. Uma zona de transição
formada por uma descontinuidade crustal de escala continental com direção N50W, constituindo
em um corredor de dissecação retilíneo com aproximadamente 50 km de largura, caracterizado
por morfologia composta por cristas, escarpas e sulcos de orientação SE-NW. Esta
descontinuidade, ativa no cenozóico, controla as feições cársticas desenvolvidas nas rochas
carbonáticas como dolinas, uvalas e sumidouros. No centro da descontinuidade, os escapamentos
delimitam o basculamento de blocos para NE, e grabens quaternários como o de Arcos, nas
direções N50W e N30W .
O Carste do Alto São Francisco situa-se dentro da descontinuidade e no flanco oeste do
domo crustal formado entre Arcos e Bom Despacho, sendo limitado à oeste pela calha do rio São
Francisco. A paisagem cárstica se destaca da monotonia das margens do rio São Francisco pelas
feições morfológicas desenvolvidas sobre as rochas carbonáticas como paredões, torres, mesetas,
verrugas, lapiás, dolinas, uvalas, poliés, vales cegos, drenagem subterrânea, sumidouros,
ressurgências abismos e cavernas. Os pelitos do Grupo Bambuí exibem morfologia de colinas
convexas, cujos topos podem atingir 700m de altitude (SAADI, Ensaio sobre a morfotectônica de
Minas Gerais: tensões intraplaca, descontinuidades crustais e morfogênese, 1991).
SAADI et al. (1998) fizeram uma compartimentalização que dividiu a região em 3 domínios
geomorfológicos. A Crista Quartzítica da Serra da Pimenta está situada a sudoeste e possui
elevações que variam de 850m de altitude na base a 1260m no topo. O Alto Vale do Rio São
Francisco está situado à oeste, onde a calha do rio possui orientação geral SW-NE. No trecho a
montante um canyon calcário exibe paredões verticais com 60m de desnível (cotas 630 e 700m),
no trecho, à jusante, o contraste se dá por uma planície larga onde aparecem sistemas de
meandros.
O outro domínio está situado no centro e leste foi denominado Área de Concentração do
Relevo Cárstico e subdividida em 3 unidades. A Unidade Doresópolis, a oeste e noroeste, é
drenada pelo Ribeirão dos Patos que possui suas nascentes na Serra da Pimenta, tem cota de
745m no médio curso e 650m na depressão alagada de um graben pleistocênico de direção N40W.
A bacia hidrográfica do rio São Miguel situa-se nas 2 outras unidades.
▪

Unidade Arcos, que a leste é drenada pelo rio Candongas e apresenta depressão na cota
693m correspondente ao graben homônimo de direção N30W. Esta é bordejada a nordeste
por escarpas suaves sobre gnaisses e cobertura de pelitos e a sudoeste por escarpa
contínua de calcário. Nesta unidade destacam-se feições cársticas como dolinas e lapiás.

▪

Unidade Pains, no centro e sul, é a unidade mais elevada com cotas variando de 965 a
730m. Ela é drenada pelo rio São Miguel e concentra a maior parte das feições cársticas
exuberantes como torres, dolinas, uvalas, controladas pelas falhas N50W, além de
sumidouros e drenagem subterrânea SAADI et al. (1998).
A Figura 19 traz o mapa hipsométrico da região do empreendimento.
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3.3.2.2.1. Perfil de Drenagens
Os dados aqui apresentados foram obtidos a partir do projeto PROAPE (SEE-UFOP, 2012).
A área coberta por tal estudo encontra-se em quase sua totalidade inserida na bacia do Alto São
Francisco e possui como principais drenagens o rio São Miguel, localizado na porção Centro-Leste
e onde está inserido o Complexo Minerário da CSN Arcos, o ribeirão dos Patos na porção CentroOeste e o rio São Francisco, no extremo Oeste da área.
No mapa de drenagens da Figura 20 percebe-se que muitas delas estão orientadas
segundo direções aproximadamente retilíneas, caracterizando um forte controle estrutural da
região.
Figura 20 - Mapa com os principais rios e córregos da região do projeto separados em padrões de
densidades de canais.

Diante das projeções dos principais córregos e rios da região indicados na Figura 20 é
possível definir padrões justificados pela densidade de canais, ou seja, concentração de canais
por área. Percebe-se que a maior parte da área possui densidade baixa (B) de canais.
Por outro lado na porção Centro-Norte, têm-se regiões com densidade média (M) e na
porção Oeste e extremo Leste possuem uma maior concentração de rios, caracterizando uma
densidade alta (A). Na região Sudeste encontram locais com poucos canais e muitas vezes sem
conexão com outros fluxos o que indica uma região com muitos vales cegos e drenagem
principalmente subterrânea (S).
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3.3.3. Contexto Geomorfológico Local
O contexto geomorfológico da área de inserção da Mina da Bocaina – CSN Arcos é aqui
apresentado nos três níveis de integração da análise geomorfológica propostos por AB’SABER
(1969), na escala dos limites da CSN e de seu entorno imediato.
Conforme apresentado na contextualização regional, a região onde se insere o
empreendimento encontra-se no domínio da margem Leste do rio São Miguel, onde o carste é
mais desenvolvido. Destacam-se nesse contexto as feições cársticas características da região.
Na porção do território na qual se situa a Mina da Bocaina – CSN Arcos, o Grupo Bambuí
apresenta grande variação lateral e vertical de fácies, tendo sido dividido por (MUZZI
MAGALHÃES, 1989) em quatro fácies (da base para o topo): conglomerática, pelítica, carbonática
e pasmo-pelítica.
A estratigrafia local apresenta da base para o topo, os calcarenitos calcíticos plaqueados,
que se intercalam aos calcíticos mais maciços. Acima, assentam-se calcarenitos dolomíticos
intermediários, quimicamente distintos do restante do pacote em termos pelo seu maior teor de
MgO. Ainda para o topo, são encontrados os calcários calcíticos com estruturas estromatolíticas.
Por fim, ocorre no topo da sequência o calcarenito dolomítico, que apresenta uma tonalidade mais
escura que os demais calcíticos. A diferenciação é visível não somente pela tonalidade singular,
mas também pela brusca mudança no grau de dissolução da rocha, que lhe confere aspecto ímpar
quanto ao processo de lapiezamento (MUZZI MAGALHÃES, 1989).

Compartimentação geomorfológica
A área do Complexo Minerário da CSN Arcos insere-se no macrocompartimento
geomorfológico denominado Planalto Cárstico de Arcos-Pains (MUZZI MAGALHÃES, 1989), o
qual ocorre ao longo do setor ocidental da área da bacia do rio Candongas, estando diretamente
relacionado com a ocorrência de rochas calcárias. O rio São Francisco centraliza a rede de
drenagem, representada localmente pelos rios Candonga e córrego Santo Antônio, responsáveis,
em parte, pelo recuo dos escarpamentos isolando os morros cársticos (BARBOSA, 1961).
O relevo evoluído sobre rocha calcária mostra uma sub-compartimentação local em platôs
e depressões (vales cársticos) com nítida orientação na direção geral NE-SW, condicionada pelo
fraturamento geológico principal. Os maciços calcários que constituem as macroformas
características desta unidade de relevo apresentam topografia acentuada e morfologia com topos
pontiagudos separados por vales cársticos estreitos e profundos e, ainda, por paredões abruptos.
A gênese da região caracteriza-se pelo modelamento das dissoluções que formam o carste
descoberto e exumação presente nos municípios de Arcos, Pains e Iguatama. As feições cársticas
aí desenvolvidas estão representadas por pítons (agulhas), cones, lapiás, abismos, sumidouros,
canyons e feições ruiniformes esculpidas durante os períodos de maior pluviosidade (Dam, 1997).
Os compartimentos geomorfológicos no contexto local são indicados no mapa hipsométrico
de detalhe, na Figura 21, na página seguinte.
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O relevo da região inclui diferentes elementos: platôs onde predomina o pacote de material
argiloso e predomínio de relevo suave ou ondulado suave; áreas de ocorrência de dolinas e uvalas,
cobertas pelo pacote de sedimentos e com maior declividade; afloramentos calcários, com suas
formações cársticas características e a ocorrência de escarpamentos (paredões) com ângulos de
90º e altura variável, podendo ter até cerca de 30 metros; e vales dos rios nas partes mais baixas,
com cota em torno de 700 m. Escarpas solapadas ocorrem somente próximas a cursos d’água,
auxiliado por fendas e grutas.
Dentre os tipos de lapiás predominam as horizontais e algumas do tipo “marmita”, dando
ao relevo aspecto ruiniforme. Nas áreas com maior índice de fraturamento, ocorrem formações do
tipo pítons-agulha. O lapiezamento ocorre em pelo menos dois níveis por toda a área, formando
condutos estreitos e longos, que se unem aos fraturamentos verticais (diáclases) (SETE, 2006).
As transições entre os domínios onde predomina o pacote de material argiloso e os
afloramentos calcários ocorrem tanto nos trechos de platôs, pela redução gradual do pacote de
sedimentos até a presença direta do afloramento calcário ou na base, nos pés das escarpas de
calcário, normalmente configurando uma zona de recarga do aquífero subterrâneo.

Feições cársticas presentes na região
A Figura 22 apresenta imagens de alguns dos elementos do relevo cárstico presente na
paisagem geomorfológica local.
A região de Arcos Pains e Doresópolis é composta predominantemente por rochas
carbonáticas intercaladas com rochas pelíticas, o que resulta em um relevo aplainado com
presença de verrugas calcárias, lapiás de escoamento superficial e fissura, sumidouros,
surgências e vales cegos, dolinas, uvalas e espeleotemas dos mais diversos.
São encontrados na região basicamente dois tipos de calcário, o primeiro possui uma maior
quantidade de cálcio (Ca) dando origem a um calcário denominado de calcário calcítico, o segundo
por conter maior quantidade de magnésio (Mg) em sua composição recebe o nome de calcário
dolomítico. O mineral calcita, encontrado em maior quantidade nos calcários calcíticos, é mais
solúvel do que o mineral dolomita, presente nos calcários dolomíticos. Isto faz com que a resposta
aos fatores intempéricos sejam diferentes em cada tipo de calcário. Na região pode-se perceber
esta diferença ao encontrar em um mesmo afloramento uma porção da rocha mais "corroída" que
a outra (Figura 8). Localmente o calcário dolomítico recebe o nome de "pedra cascuda".
Os tipos de dolinamentos mais comuns na região são as dolinas de subsidência (Figura
23A e Figura 23B) e de ocorrência mais restrita encontram-se as dolinas de abatimento. Quando
o processo de dolinamento encontra-se em estágio avançado e progredindo lateralmente percebese a existências de uvalas (Figura 23D). Na época mais chuvosa (dezembro a fevereiro) muitas
dolinas enchem de água e formam lagoas cársticas efêmeras (Figura 23D).
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Figura 22 – Geomorfologia local A – vista geral das áreas mais altas e do relevo plano. B – trecho
de transição para dolinamento, à esquerda. C – Paredão de calcário.

Figura 23 – Algumas feições cársticas da região de Arco e Pains. Em (a) e (b) Dolina de
subsidência. (c) Alinhamento de dolinas indicando o surgimento de uma uvala. (d) Lagoa
cárstica. Fonte: PROAPE (SEE/DEGEO/EM/UFOP, 2012).
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Os lapiás (Figura 24) são formações características da região, e tem sua gênese
fundamentada por processos geoquímicos. O grau de desenvolvimento dessas formações
depende de alguns fatores, tais como resistência à dissolução do maciço rochoso, intensidade e
frequência do processo de corrosão por meio das águas; alternâncias térmicas; efeito dos ácidos
húmicos provenientes da matéria orgânica do solo sobre a rocha.
Figura 24 – Formações típicas de lapiás na região do Complexo Minerário da CSN Arcos.

Compartimentação topográfica da propriedade CSN
Quanto à compartimentação topográfica, a propriedade Bocaina apresenta na sua porção
central os afloramentos calcários, com platôs altitudinais em torno dos 980 a 1000m, os quais
ocupam toda a propriedade na direção Oeste e boa parte dos limites ao Sul e a Leste. O perímetro
externo da propriedade coincide com as escarpas com acentuada declividade que marcam esses
afloramentos, circundados pela planície aluvial inferior desenhada pelo córrego Santo Antônio,
onde concentram-se as zonas de recarga, lagoas e cursos d’água. Esses elementos topográficos
podem ser visualizados na Figura 25, na página seguinte.
O relevo de agradação, em solo, possui suave inclinação ascendente em direção a Oeste,
onde parte do afloramento ainda apresenta camada superficial de solo de recobrimento. Essas
características – de cobertura do carste – determinam também as características dos elementos
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geomorfológicos determinantes da paisagem atual: as áreas de maior cobertura de solo presentes
no relevo cárstico apresentam formações florestais (Floresta Estacional Semi-Decidual ou Floresta
Estacional Decidual, conforme a espessura do capeamento), os afloramentos calcários
apresentam formações abertas e as superfícies inferiores em solo, levemente onduladas,
respondem pelo regime hídrico local.
Mais uma vez os elementos da paisagem presentes no contexto de inserção da CSN Arcos
explicam, ao exemplificar, a realidade do contexto e da paisagem geomorfológica do vale do Rio
São Miguel.
Figura 25 – Formação do relevo cáristico da região (vista a partir do mirante da EECO).
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3.3.4. Aspectos Relevantes do Diagnóstico
Como demonstrado neste diagnóstico, os compartimentos do relevo na área de inserção
da Mina da Bocaina – CSN Arcos encontram-se organizados de tal forma que a mineração ocorre
na parte central do afloramento calcário, sendo que as áreas limítrofes da propriedade são
cercadas predominantemente pelas grandes escarpas calcárias que definem os limites de
transição do relevo cárstico para as zonas de relevo plano e cobertura de solo, geralmente
ocupadas pela agricultura.
Indubitavelmente, o contexto de “confinamento” do pit de lavra pelo relevo ao redor da cava
é ambientalmente favorável, em comparação com uma cava de lavra a céu com seu perímetro
exposto às áreas externas. O relevo ao redor da Mina da Bocaina – CSN Arcos inibe a dissipação
para os limites externos de impactos comuns à atividade de mineração, como os ruídos de
máquinas e equipamentos e as poeiras proveniente do trânsito de veículos na mineração.
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3.4. Espeleologia (Cavidades Naturais Subterrâneas)
A presença de cavidades naturais subterrâneas é uma característica do ambiente cárstico.
A região de estudo do Projeto abrange, em geral, regiões com predominância de rochas
carbonáticas e metapelíticas. Os relevos elaborados sobre rochas solúveis pela água como as
rochas carbonáticas são fortemente influenciadas pelo transporte de massa e dissolução que
resultam nas formas típicas do relevo de dissolução caracterizado como relevo cárstico.
O esquema apresentado na Figura 15, no item 3.3.2 do Diagnóstico Geomorfológico, ilustra
a formação de cavidades e suas principais feições a partir das reações químicas ocorridas no
carste.
Segundo o Decreto Federal nº 6.640, de 07/11/2008, “cavidade natural subterrânea é todo
e qualquer espaço subterrâneo acessível pelo ser humano, com ou sem abertura identificada,
popularmente conhecida como caverna, gruta, lapa, toca, abismo, furna ou buraco, incluindo seu
ambiente, conteúdo mineral e hídrico, a fauna e a flora ali encontrados e o corpo rochoso onde os
mesmos

se

inserem,

desde

que

tenham

sido

formados

por

processos

naturais,

independentemente de suas dimensões ou tipo de rocha encaixante”.
As cavidades naturais subterrâneas compõem o patrimônio espeleológico de uma região,
e possuem proteção legal, sendo necessária a apresentação de vários estudos sobre o tema (veja
item 3.4.1, a seguir). Neste diagnóstico é apresentada uma breve descrição do patrimônio
espeleológico presente na área do empreendimento. Para informações mais detalhadas, devem
ser consultados os estudos espeleológicos específicos.

3.4.1. Metodologia
A regulamentação sobre cavidades naturais subterrâneas requer uma série de estudos
específicos, denominados “estudos espeleológicos”, os quais foram elaborados para a Ampliação
da Mina da Bocaina – CSN Arcos

e serão submetidos às autoridades ambientais

concomitantemente com o presente EIA/RIMA. São eles:
▪

Levantamento do Patrimônio Espeleológico Ampliação da Mina Bocaina – CSN Arcos, MG
(GEODO e SIGNUS VITAE, 2020) (estudo de prospecção espeleológica);

▪

Diagnóstico Geoespeleológico Ampliação da Mina Bocaina CSN Arcos / MG (GEODO e
SIGNUS VITAE, 2020);

▪

Estudo de Definição de Área de Influência das Cavidades Naturais Subterrâneas do
Entorno da Mina de Bocaina (GEODO e SIGNUS VITAE, 2020);

▪

Análise de Relevância Espeleológica Ampliação da Mina Bocaina CSN Arcos / MG
(GEODO & SIGNUS VITAE, 2020);

▪

Estudo de Avaliação dos Impactos Ambientais da Ampliação da Mina da Bocaina - CSN
Arcos

sobre

Cavidades

Naturais

Subterrâneas

(SIGNUS

VITAE,

GEODO

E

SUBTERRÂNEA, 2020).
Neste diagnóstico são reunidas informações constantes nestes estudos.
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3.4.2. Contexto Regional
O estudo de Análise de Relevância Espeleológica (GEODO & SIGNUS VITAE, 2020)
delimitou, para o Enfoque Regional, uma área abrangendo os municípios de Arcos, Pains e
Doresópolis, devido a similaridade das características litológicas nestas regiões. Conforme pode
ser observado no Figura 26, ocorrem na maior porção destas áreas, rochas sedimentares,
predominando rochas calcárias calcíticas e dolomíticas e lentes carbonáticas. Isto demonstra a
similaridade litológica entre as cavidades naturais subterrâneas consideradas para o Enfoque
Regional, com todas estando inseridas em rochas carbonáticas. Os estudos utilizados para se
adquirir as informações sobre estas cavidades naturais subterrâneas foram os seguintes:
•

CRH SUDESTE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S.A – Unidade Arcos – ESTUDO
ESPELEOLÓGICO NA ÁREA OPERAÇÃO E SEU ENTORNO DE 250 M – Prospecção,
Área de Influência, Avaliação de Impactos, Monitoramentos – Arcos-MG. Elaborado pela
Spelayon Consultoria – EPP em Maio de 2019.

•

MINERAÇÃO JOÃO VAZ SOBRINHO LTDA – Avaliação de Impactos sobre o Patrimônio
Espeleológico – Projeto Corumbá – Arcos-MG. Elaborado pela Spelayon Consultoria EPP
em Março de 2018.

•

UNIDADE INDUSTRIAL DE ARCOS – COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – ANÁLISE DE RELEVÂNCIA DE
CAVIDADES E DELIMITAÇÃO DE PERÍMETRO DE PROTEÇÃO. Elaborado por Carmo &
Delgado Geólogos Consultores LTDA em Maio de 2019.

•

PROJETO ARCOS PAINS ESPELEOLOGIA – PROAPE – ÁREA CÁRSTICA DE PAINS –
Elaborado por Sociedade Excursionista Espeleológica (SEE), Departamento de Geologia
da Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ministério Público Federal,
Fundação Estadual do Meio Ambiente e IBAMA, em Agosto de 2012.

•

UNIDADE INDUSTRIAL DE ARCOS – COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – ANÁLISE DE RELEVÂNCIA DE
CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS. Elaborado por Spelayon Consultoria ME em
Maio de 2013.

•

Imerys do Brasil Comércio e Extração de Minérios Ltda. ESTUDO DE ÁREA DE
INFLUÊNCIA GRUTA DO CAVALINHO – Doresópolis-MG – Elaborado pela Virtual
Engenharia Ambiental em Janeiro de 2019.

•

Relatório de Diagnóstico Geoespeleológico – Cavidades Fora da Área de Estudo – CSN
Arcos/MG. Elaborado pela GEODO Meio Ambiente e Espeleologia em Maio de 2019.
Com isto o Enfoque Regional abrange uma área de 181.274 hectares e contemplou um

total de 684 cavidades naturais subterrâneas registradas para esta área. Esse número demonstra
o elevado potencial espeleológico do carste da região.
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