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1. Conteúdo deste Volume 2 – Parte 3
Conforme informado anteriormente, o Volume 2 do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da
Ampliação da Mina da Bocaina – CSN Arcos dedica-se aos diagnósticos ambientais 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.
Esta Parte 3 do Volume 2 dedica-se ao diagnóstico do Meio Socioeconômico, com a
descrição dos aspectos demográficos, da dinâmica econômica e produtiva, uso e ocupação do
solo e aspectos referentes à educação, saúde, saneamento, habitação e qualidade de vida. Além
disso, esse diagnóstico traz também informações sobre os elementos do patrimônio cultural e
natural da região, e sobre os elementos da organização social nos municípios, com a inclusão do
Diagnóstico Socioambiental Participativo (DSP).
De maneira geral, os diagnósticos foram construídos com base nas informações existentes
em bases de dados e estudos técnicos de referência. Onde pertinente, foram gerados dados
primários e utilizadas informações disponibilizadas pela CSN para a construção do contexto local
da Mina da Bocaina – CSN Arcos.

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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2. Diagnóstico do Meio Socioeconômico
Conforme definições das áreas de influência do meio socioeconômico apresentadas no
Volume 2 – Parte 1, 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 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), foram considerados os limites geopolíticos
dos municípios de Arcos e Pains, uma vez que os impactos indiretos decorrem das pessoas
ocupadas no empreendimento da CSN e que residem nesses municípios e demais interações
econômicas existentes com esses municípios. Há que se ressaltar que, - muito embora a AII
abranja os limites territoriais dos municípios de Arcos e Pains, notadamente as principais
interações socioeconômicas ocorrem predominantemente na área urbana de Arcos, e em bem
menor quantidade em Pains.
Os limites da AID e AII do Meio Socioeconômico são apresentados na Figura 5 do Volume
2 Parte 1, e são utilizados nos mapas apresentados neste diagnóstico, sempre que pertinente.

2.1.

Localização e Histórico dos Municípios

Os municípios de Arcos e Pains estão localizados no Estado de Minas Gerais, mesorregião
do Oeste de Minas e microrregião de Formiga. A Figura 1 mostra a localização destes municípios,
a localização do empreendimento, a Área de Influência Direta (AID) do Meio Socioeconômico, e
principais estradas de acesso da região.
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2.1.1. Histórico da Ocupação da Região
No século XVIII, o sertão oeste de Minas Gerais era uma região habitada e controlada por
diferentes grupos: indígenas, escravos fugidos e mestiços, quase sempre associados aos vadios
que eventualmente travavam sérios conflitos pela posse da terra. Ao mesmo tempo, o sertão era
um espaço de convivência, alianças e disputa entre esses grupos.
A presença de vadios, ou dos que as autoridades identificavam como tal, complicava ainda
mais esse cenário. Tidos como salteadores dos caminhos ou simplesmente como não
trabalhadores e, portanto, não pagadores de impostos, estes elementos ajudavam a desestabilizar
a vida nos caminhos mineiros, já bastante complicados em função dos escravos fugidos e dos
índios nada amigáveis (AMANTINO, 2001).
A principal imagem criada para o sertão no século XVIII foi, via de regra, a de uma área
rebelde que precisava ser controlada e domesticada, “civilizada” como se dizia na época. Era a
região do desconhecido, do descontrole e, portanto, de perigos para os civilizados (MÄDER, 1995).
As entradas que avançavam rumo aos sertões de Minas Gerais durante o século XVIII
foram movidas por um triplo interesse: a terra, que era concedida como sesmaria, a busca pelas
pedras raras e ouro e a escravização dos índios como mão-de-obra para as lavras minerais ou
agrícolas e, sobretudo, como escravos domésticos, vivendo sob administração dos colonos
(RESENDE, 2003).
A região de Arcos e Pains era uma típica região do sertão oeste de Minas Gerais, e as
iniciativas para civilizar a região transcorriam ao longo do século XVIII. Em junho de 1759
Bartolomeu Bueno do Prado partiu, à frente de sua tropa de 400 homens, e a expedição arrasou
o Quilombo de Campo Grande, o Quilombo de Bambuí e outros. A guerra contra os quilombos
terminou no fim de dezembro de 1759. No entanto, em meados da década de 1760, a região
novamente encontrava-se ocupada por quilombos (ASSIS, 2014).
Em 1767 o governo assinou 20 cartas de sesmarias para a província de Minas. Entre os
sesmeiros, destaca-se o mestre de campo Inácio Corrêa Pamplona, beneficiário da maior parte
das sesmarias e responsável pela civilização do sertão oeste de Minas Gerais. Dos
desdobramentos da ocupação das sesmarias, e a partir da venda de parte das terras para novos
colonos, vieram a surgir, anos mais tarde, os municípios de Arcos e Pains.
Pamplona comandou seis incursões às nascentes do Rio São Francisco e adjacências
durante os governos de Luís Diogo Lobo da Silva (1763-1768), de José Luís de Menezes Castelo
Branco e Abranches, Conde de Valadares (1768-1773) e Dom Rodrigo de José Menezes (17801783). Durante quase 30 anos, sua presença nas cabeceiras do rio São Francisco foi marcante,
sendo o principal responsável pela integração daquela região à administração portuguesa.
Como homem de confiança dos governadores das últimas décadas do século XVIII –
exceção feita a Dom Antônio de Noronha (1775/1780), que lhe dedicava intensa antipatia –, foi
autorizado a distribuir centenas de propriedades na região de Tamanduá, nas Serras da Marcela
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e da Saudade, em Pium-í, Bambuí, margens do rio São Francisco e no Quilombo do Ambrósio
(ASSIS, 2014).
Da expedição de Pamplona de 1769 resultou o “Mapa da conquista do mestre de campo,
regente, chefe da legião Inácio Correia Pamplona”, anterior a 1784, de autoria de Manoel Ribeiro
Guimarães, reproduzido na Figura 2 a partir do trabalho de (SILVA FILHO, AMORIM FILHO, &
CASTRO, 2011). Nota-se, no mapa, a inserção da região de Arcos e Pains.
Anos mais tarde, por volta de 1800, porções das sesmarias cedidas a Inácio Correia
Pamplona começaram a ser vendidas, e o desdobramento dessa ocupação do sertão oeste de
Minas Gerais resultou nos assentamentos humanos na região, que por sua vez deram origem dos
municípios hoje conhecidos.
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Figura 2 – Mapa da conquista do mestre de campo, regente, chefe da legião Ignacio Correya
Pamplona, original e versão de retrabalhada por SILVA FILHO. Fonte: (SILVA FILHO, AMORIM
FILHO, & CASTRO, 2011).
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2.1.2. Município de Arcos
Segundo o IBGE Cidades (IBGE CIDADES, 2020), Arcos possui essa denominação em
virtude de uma caravana de bandeirantes, que, ao atravessar o local, desprenderam-se arcos de
uma barrica de animais. Os arcos foram deixados ao acaso nas margens de um córrego que logo
passou a denominar a localidade onde a caravana teria acampado – o córrego dos Arcos.
O município de Arcos recebeu esta denominação ainda como distrito, na Lei Provincial n°
980, de 04/07/1859 e pela Lei Estadual n° 2, de 14/09/1891, estando à época subordinado ao
município de Formiga. Somente em 17/12/1938 Arcos foi elevado à categoria de município, sob a
Lei Estadual nº 148. Em 31/12/1948 foi desmembrado do município de Arcos o distrito de Porto
Real, dando origem ao município de Iguatama; e em 30/12/1962 foi desmembrado o distrito de
Japaraíba, também elevado à categoria de município. Desde então não houveram mais mudanças
nos limites territoriais de Arcos.
O município de Arcos é limítrofe aos municípios de Formiga, Pains, Iguatama, Córrego
Fundo, Santo Antônio do Monte, Japaraíba e Luz; tem área total de 509,873 Km² (sendo 5 Km² de
área urbana) e população estimada, em 2020, de 40.380 habitantes, sendo 91% residentes na
zona urbana (IBGE, 2020).
Arcos dista 212 km de Belo Horizonte, por rodovias pavimentadas. Percorrem-se 193 km
pela MG-050 sentido São Paulo, em estrada duplicada e com pedágios, até o trevo de Formiga,
quando se acessa a BR-354 por 19 km. O município de Arcos está localizado a 170 Km da
nascente do Rio São Francisco.
Segundo a ANAC, Arcos possui um aeródromo particular de uso não comercial, com pista
de 850 m de terra.

2.1.3. Município de Pains
Pains recebeu esta denominação em virtude da fazenda da família Paim Pamplona. Do
hábito de se referir à localidade como “fazenda dos Paim”, originou-se o nome do município.
Em 1830, na vizinhança dos Paim Pamplona, o Capitão Manoel Gonçalves de Melo, com
sua família, também adquiriu uma fazenda, a da Cachoeira. Tempos depois o Capitão doou um
terreno no centro da mata de Pains para construção de uma igreja em honra a Nossa Senhora do
Carmo. Esta doação juntou-se a outra, anteriormente feita por Manuel Antonio de Araújo (na
fazenda dos Araujos, nasceu Ana Jacinta de São José, a famosa Dona Bêja) perfazendo quatro
alqueires para a base de um povoado, ao redor da referida igreja. Em 1884 a igreja de Nossa
Senhora do Carmo, hoje igreja do Rosário, ficou pronta (IBGE CIDADES, 2020).
Com relação à história de sua formação administrativa, o distrito foi criado com a
denominação de Nossa Senhora do Carmo de Pains pela Lei Provincial nº 3221 de 11/10/1884 e
Lei Estadual nº 2, de 14/09/1891, estando subordinado ao município de Formiga, assim
permanecendo até o recenseamento geral de 1/09/1920.
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Pela Lei Estadual nº 843 de 07/09/1923, o distrito de Nossa Senhora do Carmo tomou o
nome de Pains, sendo emancipada dos municípios de Formiga e atual Piumhí por meio do DecretoLei Estadual nº 1058, de 12/12/1943, quando foi elevada à categoria de vila.
Pela Lei n° 336 de 27/12/1948, a localidade de Vila Costina foi elevada a distrito pertencente
a Pains e o distrito de Pimenta, que era pertencente a Pains, foi emancipado e elevado a categoria
de município. Assim, permanece esta divisão territorial do município de Pains até os dias de hoje.
O município de Pains é limítrofe aos municípios de Formiga, Arcos, Iguatama, Córrego
Fundo, Santo Antônio do Monte, Japaraíba e Luz; tem área total de 421,862 Km² e população
estimada, em 2020, de 8.296 habitantes (IBGE, 2020).
O município de Pains está localizado a 219 km de Belo Horizonte por rodovias
pavimentadas. O seu acesso é semelhante ao acesso para Arcos: toma-se 193 km pela rodovia
MG-050 sentido São Paulo até o trevo de Formiga, quando se acessa a BR-354. Porém, após 9,5
km nesta rodovia acessa-se a MG-439 no sentido Pains, e por mais 17 km chega-se ao município.
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2.2.

Dinâmica Populacional

O estudo da dinâmica populacional é essencial para o entendimento em torno das
transformações no espaço geográfico, gerada pela interação do homem e o meio ambiente,
conforme apresentado a seguir.
A dinâmica populacional em questão considera três itens sendo eles:
▪

Processos Migratórios;

▪

Evolução da População (demografia) e

▪

Distribuição da População e Densidade Demográfica.

2.2.1. Processos Migratórios
Em relação a imigração, o Censo Demográfico apresenta dados sobre o lugar de
nascimento da população residente na Tabela 1. Estes dados permitem identificar para o conjunto
da população total, o volume de pessoas que realizam pelo menos um movimento migratório
interestadual ao longo de sua vida. São contabilizados tanto aqueles que imigram recentemente
quanto aqueles que o fizeram há anos ou décadas. Em ambos os municípios, os residentes
nascidos no mesmo Estado de residência - MG – somam mais de 80%, sendo a proporção mais
elevada em Pains (96,5%) que Arcos (95,3%). Estes valores se aproximam do verificado para o
Estado de Minas Gerais e para a Microrregião de Formiga, respectivamente.
Tabela 1 – Local de nascimento dos residentes de Arcos, Pains, Microrregião de Formiga, e Estado
de MG, por estado de origem referente a todas as faixas etárias, para o ano de 2010. Fonte: (IBGE
CIDADES, 2020) (SIDRA IBGE, 2020).
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Tanto Arcos como Pains e a Microrregião de Formiga apresentam baixa migração de longas
distâncias. Ambos municípios mostram uma média maior de moradores vindos do Sudeste
brasileiro, com maior representatividade para os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, valores
próximos ao da Microrregião da qual pertencem, entretanto, menores do que o apresentado para
o estado de Minas Gerais.
Os dados disponibilizados para esta pesquisa de migração são sensíveis somente ao
estado de origem dos indivíduos, não mostrando migrações dentro da própria Unidade da
Federação do município. Desta forma, somente migrações interestaduais (e de longas distâncias)
são reportadas. As migrações e emigrações de longas distâncias são historicamente marcadas,
inclusive em algumas épocas no Brasil, pela disponibilidade para trabalho na agricultura, indústria
extrativista e de primeiro setor, acesso a educação superior, menor custo de vida, e oferta de
emprego no setor público e forças armadas. As condições de saúde, saneamento e educação são
responsáveis, na maior parte, pelas migrações e emigrações de curta distância.
Próximos ao estado de São Paulo, os municípios de Arcos e Pains mostraram considerável
parcela da população advinda deste estado, ainda que em proporções sejam semelhantes aos
valores da microrregião de Formiga e menores do que os valores do Estado de Minas Gerais. Este
fato migratório, certamente, se encontra associado ao processo de industrialização destes
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municípios, aliado ao fato de que os Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro possuem um
contingente populacional com ampla formação e experiência no segmento industrial, propiciando
uma forte sinergia de interesses, resultando no processo identificado.
A Tabela 2 mostra a migração da população de Arcos, Pains, Microrregião de Formiga e o
Estado de Minas Gerais para a população economicamente ativa, a saber, de 18 anos até 69 anos
de idade. Os dados se apresentam semelhantes aos dados do quadro anterior.
Tabela 2 - Local de nascimento dos brasileiros natos residentes de Arcos, Pains, Microrregião de
Formiga, e Estado de Minas Gerais, por estado de origem referente a parcela da população
economicamente ativa (entre 18 anos e 69 anos), para o ano de 2010. Fonte: (IBGE CIDADES, 2020)
e (SIDRA IBGE, 2020).
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Nota-se a menor distribuição da população economicamente ativa que migrou longas
distâncias para fixar residência nos municípios de Arcos e Pains. Ainda, estes municípios
apresentam considerável maioria da população originária do Estado de Minas Gerais, ou que
migrou de cidades dentro do mesmo estado, ou que não migrou e é originária da região.
Os índices de nativos mineiros nos municípios de Arcos e Pains são semelhantes aos
índices encontrados na Microrregião de Formiga e no Estado de Minas Gerais. Este fato evidencia
a baixa procura de residentes de outros estados com o objetivo de emprego. Entretanto, está
evidenciada uma maior migração dos estados do Norte e Nordeste para os municípios de Arcos e
Pains em relação à microrregião de Formiga e o Estado de Minas Gerais.
Nota-se também que é característico do Estado de Minas Gerais atrair habitantes da faixa
etária economicamente ativa da região Nordeste e dos outros estados do Sudeste; por apresentar
condições climáticas para agricultura, condições melhores de empregabilidade e renda, oferta de
educação superior com qualidade, somado ao posicionamento geográfico do estado. Estes fatores
não corresponderam aos índices mostrados pelos municípios de Arcos e Pains e a Microrregião
de Formiga, provavelmente pelo fato da região Nordeste não apresentar um contingente
populacional com formação e experiência no segmento industrial, formação esta imprescindível
para se candidatar aos postos da cadeia industrial destes municípios.
A Tabela 3 mostra a migração da população idosa ou na faixa de aposentadoria (com 70
anos de idade ou mais) brasileira nativa referente ao estado de origem. Nota-se a similaridade da
metodologia do quadro com os quadros anteriores.
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Tabela 3 - Local de nascimento dos brasileiros natos residentes de Arcos, Pains, Microrregião de
Formiga, e Estado de Minas Gerais, por estado de origem referente a parcela da população idosa
ou aposentada (70 anos ou mais), para o ano de 2010. Fonte: (IBGE CIDADES, 2020) e (SIDRA IBGE,
2020).

Para a população idosa, observa-se que não há indivíduos imigrantes de outros estados
no município de Pains e de outras regiões do Brasil no município de Arcos. As migrações de longas
distâncias na população idosa são mais raras e motivadas, principalmente, por melhor qualidade
de vida para aposentadoria, retorno ao local de nascimento ou condições de moradia e saúde para
a região onde os filhos moram.
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Os motivos que levam a baixa migração de idosos, ou a praticamente nula presença de
habitantes idosos de outros estados nos municípios de Arcos e Pains são reflexos dessas
características: migração de retorno, migração para acompanhar os filhos, e motivação de
melhores condições de saúde e qualidade de vida.
São observados índices muito baixos de habitantes advindos de outros estados nesta faixa
etária para os municípios de Arcos e Pains, havendo uma concentração de migração dos estados
do sudeste brasileiro. Os índices destes municípios coincidem com os índices da Microrregião de
Formiga, mas se diferem dos índices do Estado de Minas Gerais que se apresentam
significativamente maiores. No estado de Minas Gerais é encontrada uma parcela considerável da
população idosa nascida no Nordeste do Brasil, vindos muito provavelmente quando mais jovens
por ondas migratórias históricas, motivadas pela melhor oferta de emprego na Região Sudeste e
refugiados das secas no semiárido e, já instalados, optaram por fixar-se no Estado.
Não são encontradas estas características no efeito migratório da Microrregião de Formiga
e nos municípios de Arcos e Pains.

2.2.2. Evolução da População (Demografia)
Os municípios de Arcos e Pains se enquadram na categoria de cidades pequenas, isto é,
que possuem menos de 100 mil habitantes. Entretanto, as diferenças entre Arcos, que possui mais
de 30 mil habitantes, e Pains, que possui menos de 10 mil, são marcantes.
Os dados de crescimento demográfico demonstram que a evolução da população de Arcos
e Pains indicam comportamentos distintos das unidades territoriais consideradas no período.
As tabelas a seguir apresentam população total dos municípios de Arcos e Pains, da
microrregião de Formiga e do Estado de Minas Gerais, para o período de 1980 a 2010. Na Tabela
4 são apresentados os valores totais da população e na Tabela 5 são apresentadas as taxas
percentuais de crescimento demográfico médio anual, conforme os dados dos Censos
Demográficos do IBGE (1980, 1991, 2000 e 2010).
Tabela 4 – População Total das últimas quatro décadas - municípios de Arcos e Pains, Microrregião
de Formiga e Estado de Minas Gerais. Fonte: (IBGE CIDADES, 2020) e (SIDRA IBGE, 2020).
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Tabela 5 – Taxa de crescimento médio anual - municípios de Arcos e Pains, Microrregião de
Formiga e Estado de Minas Gerais. Fonte: IBGE Cidades, Censos demográficos 1980, 1991, 2000,
2010 e Consulta SIDRA.

Cabe aqui ressaltar que não há dados disponíveis da população da Microrregião de
Formiga em 1980, pela fonte IBGE, uma vez que esta microrregião não enquadrada encontra-se
de forma separada na década corrente.
Arcos apresentou taxas de crescimento populacional consideravelmente superiores às do
Estado de Minas Gerais e da Microrregião de Formiga. Pains, por sua vez, indicou decrescimento
populacional durante três décadas no cenário em que tanto Arcos, quanto o Estado de Minas
Gerais e a Microrregião de Formiga apresentaram crescimento.
Somente na última década Pains apresentou crescimento, proporcionalmente, muito tímido
em relação ao crescimento das outras regiões – aproximadamente um quarto do crescimento de
Arcos, um terço do crescimento do Estado de Minas Gerais, e metade do crescimento da
Microrregião de Formiga. É possível observar a sensível estabilidade populacional de Pains nas
últimas quatro décadas.
Este cenário de decrescimento populacional do município de Pains pouco condiz com
planejamento familiar ou tampouco ao índice de mortalidade. Os próximos dados que se referem
à longevidade e às pirâmides etárias indicam que a população envelheceu – evidenciando a baixa
mortalidade e uma considerável qualidade e expectativa de vida. Ao mesmo tempo, os índices
educacionais mostrados na próxima secção não ilustram a redução do número de filhos por
habitante mulher, dado que torna resistente a interpretação de planejamento familiar na região.
Pains vem sofrendo, como comprovado nos dados seguintes, decrescimento populacional devido
a migrações dos jovens em busca de melhores condições de ensino e trabalho.
Arcos, por sua vez, apresentou um crescimento populacional superior ao Estado de Minas
Gerais e a Microrregião de Formiga – a oferta de ensino técnico e superior atraiu uma parcela da
população jovem e uma crescente demanda de serviços e emprego na indústria extrativista elevou
o padrão econômico do município. Pode-se dizer que nas últimas décadas, Arcos apresentou um
panorama oposto ao de Pains, no que tange ao crescimento populacional.
As taxas de crescimento demográfico são influenciadas por três variáveis: natalidade e
mortalidade, que serão tratadas na Tabela 6, e a migração, que integra o próximo item do
diagnóstico.
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Tabela 6 - Longevidade, Mortalidade e Fecundidade para as últimas três décadas - municípios de
Arcos e Pains, microrregião de Formiga e Estado de Minas Gerais. Fonte: Atlas do
Desenvolvimento Humano no Brasil, adaptado a partir de (PNUD, FJP e IPEA, 2020).

A expectativa de vida dos municípios de Arcos e Pains são sensivelmente superiores a
expectativa de vida do estado de Minas Gerais, o que corresponde a um reflexo da melhor
qualidade de vida, saneamento, condições de trabalho e saúde.
O município de Arcos apresentou taxa de fecundidade (filhos por mulher) abaixo dos
índices do Estado – o que sugere uma melhor condição de planejamento familiar e, possivelmente,
de acesso da mulher ao mercado de trabalho. Pains, por sua vez, não apresentou a mesma
redução na taxa de fecundidade, o que sugere um menor planejamento familiar e menor acesso a
informação. Ainda assim, estas taxas são muito inferiores às verificadas nas décadas anteriores
no contexto brasileiro: em 1970 a taxa era de 5,8 filhos por mulher – valor próximo ao verificado
para Minas Gerais no mesmo ano (ALVES, 1994).
Em relação à mortalidade infantil, em ambos os municípios houve uma melhora
significativa nas últimas duas décadas. As taxas de Arcos e de Pains (idênticas de 11,8 óbitos por
mil nascidos vivos) observadas em 2010 cumprem uma das metas dos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas, segundo a qual a mortalidade infantil no Brasil
deve estar abaixo de 17,9 óbitos por mil nascidos vivos em 2015. A mortalidade de crianças de até
cinco anos de idade também apresentou melhoras significativas.
A esperança de vida ao nascer aumentou quase dez anos entre 1991 e 2010 em ambos os
municípios. Em 2010, a esperança média de vida para o estado era de 75,3 anos e, para o país,
de 73,9 anos – valores inferiores ao encontrado em Arcos (77,4 anos) e Pains (77,4 anos).
A composição da população por grandes grupos etários tem passado por transformações
nas últimas décadas (Figura 3 e Figura 4). Em ambos os municípios ocorre o decréscimo
acentuado do peso da população jovem (menos de 15 anos) e o crescimento da participação da
população entre 15 e 64 anos. Ainda que de forma menos intensa, a população idosa (65 anos ou
mais) tem tido seu peso aumentado na composição populacional, principalmente no município de
Pains, que apresenta população mais envelhecida.
A acentuada queda de fecundidade ocorrida na segunda metade do Século XX provocou
a queda da quantidade de crianças na composição da população e, concomitantemente, o
incremento da população idosa, ocasionado pelo aumento da expectativa de vida, ainda não
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possui repercussões significativas quando se considera o contingente de idosos em relação ao
total da população. Com isto, ocorre o predomínio dos grupos etários nos quais a força de trabalho
se concentra entre 15 e 64 anos. Parte deste contingente populacional está desocupada e,
portanto, disponível para ser assimilada pelo mercado de trabalho.

Figura 3 - Município de Arcos. Composição da população por grupos etários. Fonte: Atlas do
Desenvolvimento Humano no Brasil, adaptado a partir de (PNUD, FJP e IPEA, 2020).

Figura 4 - Município de Pains. Composição da população por grupos etários. Fonte: Atlas do
Desenvolvimento Humano no Brasil, adaptado a partir de (PNUD, FJP e IPEA, 2020).

Um importante reflexo dessa mudança, ilustrada nas figuras do panorama da população
por grupos etários, é a verticalização da pirâmide populacional.
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A pirâmide populacional é uma ferramenta de análise da distribuição da população entre
faixas etárias e gênero, e compõe um panorama demográfico em um período de tempo. A
observação das pirâmides etárias referentes a 1991, 2000 e 2010 evidencia uma transformação
nas características demográficas da população, conforme apresentado, para a cidade de Arcos,
nas Figura 5, Figura 6 e Figura 7.Para a cidade de Pains, nas Figura 8, Figura 9 e Figura 10.
Figura 5 - Município de Arcos. Evolução da Estrutura Etária. 1991. Fonte: Atlas do Desenvolvimento
Humano no Brasil, adaptado a partir de (PNUD, FJP e IPEA, 2020).

Figura 6 - Município de Arcos. Evolução da Estrutura Etária. 2000. Fonte: Atlas do Desenvolvimento
Humano no Brasil, adaptado a partir de (PNUD, FJP e IPEA, 2020).
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Figura 7 - Município de Arcos. Evolucao da Estrutura Etária. 2010. Fonte: Atlas do Desenvolvimento
Humano no Brasil, adaptado a partir de (PNUD, FJP e IPEA, 2020).

Figura 8 - Município de Pains. Evolução da Estrtura Etária. 1991. Fonte: Atlas do Desenvolvimento
Humano no Brasil, adaptado a partir de (PNUD, FJP e IPEA, 2020).
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Figura 9 - Município de Pains. Evolucao da Estrtura Etária. 2000. Fonte: Atlas do Desenvolvimento
Humano no Brasil, adaptado a partir de (PNUD, FJP e IPEA, 2020).

Figura 10 - Município de Pains. Evolucao da Estrtura Etária. 2010. Fonte: Atlas do Desenvolvimento
Humano no Brasil, adaptado a partir de (PNUD, FJP e IPEA, 2020).
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No início do período considerado, em ambos os municípios, a pirâmide se caracterizava
pela base mais larga e topo estreito, indicando uma população em crescimento, com grande
quantidade de nascimentos, predominância da população jovem e reduzida quantidade relativa de
idosos. No fim do período, verifica-se o estreitamento da base e o alargamento do topo, indicando
que o peso relativo da população jovem (de até 14 anos) tem diminuído.
Neste contexto, são verificadas duas tendências demográficas nas últimas décadas: o
envelhecimento da população, isto é, o aumento da proporção de pessoas com sessenta e cinco
anos de idade ou mais, e a feminização da velhice, ou seja, a predominância de mulheres idosas
em relação aos homens.
Ambos os municípios se caracterizam por se encontrar em um período de transição
demográfica: a distribuição equivalente entre as diferentes faixas etárias é reflexo de planejamento
familiar, qualidade na saúde em todas as faixas etárias, maior expectativa de vida e menor
mortalidade infantil.
Segundo projeções das Nações Unidas, de 3,1% da população total, em 1970, a população
idosa brasileira deverá passar a aproximadamente 19%, em 2050. Este processo de
envelhecimento está associado a mudanças na ocorrência de doenças e nas causas de
mortalidade – características da denominada transição epidemiológica.
A feminização da velhice também é uma tendência verificada em Minas Gerais, que
possuía, entre os idosos, a proporção de 78,28 homens para cada cem mulheres em 2010,
refletindo a predominância de mulheres encontrada de forma geral no contexto brasileiro.
Considerando a população total como referência na Tabela 7, a população destes
municípios se mostrou equilibrada, no que tange à sua composição.
Tabela 7 - Distribuição da população de Arcos, Pains e o Estado de Minas Gerais, de acordo com
gênero, nos anos de 1991, 2000 e 2010. Fonte: IBGE Cidades e IBGE Censo Demográfico de 1991.

Os dados mostraram um ligeiro predomínio da população masculina em Pains, enquanto
que em Arcos houve oscilação do predomínio entre os gêneros no período considerado.
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O equilíbrio da população entre os gêneros é reflexo de uma soma de fatores: redução da
diferença do acesso da mulher no mercado de trabalho em relação ao homem, ausência de
conflitos armados ou migrações da população masculina para tal, e proporções semelhantes de
acesso a saúde e educação para ambos os gêneros, por exemplo. Estes fatores são
característicos também do Estado de Minas Gerais e do Brasil.

2.2.3. Distribuição da População e Densidade Demográfica
Os municípios de Arcos e Pains são caracterizados por ter apresentado mobilidade entre a
população urbana e rural nos últimos anos. A população rural de ambos os municípios reduziu (em
proporção) gradativamente, desde 1980, acompanhando a redução média do estado de Minas
Gerais.
A migração interna entre as regiões rurais e urbanas nas cidades ocorre devido a fatores
como mecanização da agricultura, e melhores condições de trabalho e renda, saúde, oferta de
oportunidade, informação, cultura e educação nos centros urbanos. Este fenômeno é denominado
êxodo rural.
A Figura 11 mostra como as populações dos municípios de Arcos e Pains, e do Estado de
Minas Gerais, se distribuíram no decorrer das décadas, quanto à sua disposição rural e urbana. A
saber, é evidente a crescente urbanização das localidades.

Figura 11 - Evolução da distribuição da população rural e urbana dos municípios de Arcos, Pains e
o Estado de Minas Gerais, no período de 1980 a 2010. Fonte: (IBGE CIDADES, 2020).

A população do município de Arcos tem se apresentado mais urbanizada no decorrer do
período analisado, em comparação com o estado de Minas Gerais. Ainda, a taxa do aumento desta
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urbanização é acompanhada pela taxa do estado. Proporcionalmente, a população rural de Arcos
corresponde, aproximadamente, à metade da população rural de Pains.
O município de Pains, por sua vez, apresenta êxodo rural atrasado em relação ao estado
e ao município de Arcos. Desde a década de 1980, o município de Pains mostrou característica
mais rural que o Estado de Minas Gerais; somente a partir do período entre as décadas de 2000
e 2010, se torna evidente a sua crescente urbanização. Os últimos dados de 2010 ainda mostram
Pains mais rural que o Estado, apesar da vertical urbanização apresentada nesta década. O maior
percentual de população rural do município de Pains em relação ao município de Arcos corrobora
com os dados referentes ao maior percentual de representatividade do setor agropecuário no PIB
do município de Pains em relação a contribuição deste setor para o PIB do município de Arcos.
Consta, na Tabela 8, na página seguinte, a distribuição da população residente entre os
meios urbanos e rurais, e entre os sexos masculino e feminino, para os municípios de Arcos e
Pains, para a Microrregião de Formiga e para o Estado de Minas Gerais na sua evolução de 1980,
1991, 2000 e 2010.
Torna-se evidente a distribuição anômala da população entre os meios urbano e rural, no
decorrer das décadas. O êxodo rural ocorre em virtude das melhores condições de emprego e
renda através da sinergia existente entre a ampliação dos postos de trabalho na área de serviços
e no segmento industrial, dos melhores acessos à educação e à informação e das melhores
condições de saúde e saneamento que as áreas urbanas oferecem. Da mesma forma, a
mecanização da agricultura que traz consigo a redução do número de empregos, forçou a
migração da força de trabalho para os meios urbanos, o que muitas vezes ocasiona a
superpopulação urbana, condições precárias de moradia e a favelização, pressionando de forma
desordenada os serviços públicos.
Neste quadro, observa-se também a predominância da população urbana feminina nos
municípios de Arcos e Pains, e a predominância da população masculina no meio rural dos dois
municípios. É possível que esta distribuição da população por sexo esteja associada às relações
de trabalho estabelecidas comumente em cada meio.
Com o decorrer das décadas, essa distribuição entre os gêneros não tem se alterado
mesmo com a mecanização da produção rural – o que facilita a interpretação que é predominante
o emprego de mão-de-obra masculina neste meio, mesmo mecanizado. Esta informação de
masculinização do meio rural será levada em conta na Seção 2.4, onde são analisadas as
principais culturas agrícolas das regiões e sua natureza de trabalho.
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Tabela 8 - Evolução da distribuição da população habitante, quanto aos gêneros Masculino e
Feminino, dos municípios de Arcos, Pains e Microrregião de Formiga, e do Estado de Minas Gerais
quanto aos anos de 1980, 1991, 2010 e 2010 e quanto a situação Urbana, Rural e Total. Fonte: (IBGE
CIDADES, 2020) e (SIDRA IBGE, 2020).
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2.3.

Dinâmica Produtiva (Economia)

Esta seção sobre a Dinâmica Produtiva visa descrever o perfil de renda nos municípios de
Arcos e Pains, e compará-las dentro da Microrregião de Formiga e o Estado de Minas Gerais. São
destacados também a geração de emprego, a participação da população economicamente ativa
(e qual é a parcela inativa da população), entre outros argumentos econômico-populacionais, e,
por fim, em quanto cada setor contribui para a economia local.

2.3.1. Estrutura Econômica
Esta seção se inicia no comparativo do Produto Interno Bruto (PIB) dos municípios de Arcos
e Pains, para o período 2010 a 2018, bem como a contribuição de cada setor neste período.
Entende-se por PIB a soma de todas as riquezas geradas pelos setores produtivos da região.
A Figura 12 mostra em barras a evolução do PIB para os municípios de Arcos e Pains.
Figura 12 - Contribuição dos setores no Produto Interno Bruto dos municípios de Arcos e Pains,
para 2003 e 2013, em milhares de Reais. Fonte: IBGE Cidades.

É possível constatar, neste comparativo da Figura 12, a crescente contribuição dos setores
industriais de ambas as cidades. Os serviços acompanham o crescimento industrial, se
destacando principalmente a partir de 2015, quando foi registrada queda do PIB da indústria mas
praticamente manutenção do PIB de serviços.
Embora a agricultura tenha mostrado também evolução, seu efeito é muito pequeno, dada
a pequena participação no PIB local. acabou por se diluir dentro do desempenho muito superior
da indústria e serviço dos municípios.
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Cabe ressaltar que o sensível crescimento da agricultura é dado pela mecanização agrária,
uso de implementos e suplementos de solo, agricultura de precisão e rastreio de rebanhos – ou
seja, acaba também por contribuir para o crescimento industrial.
O setor de serviços do município de Pains apresenta menor contribuição per capta para o
PIB comparado ao mesmo setor no município de Arcos. Esse fato ajuda a explicar o
compartilhamento dos serviços entre os municípios – fato que ajuda a entender que parte da
população de Pains procura também os serviços de Arcos, como transporte, comércio, saúde e
educação, pelo fato de ser uma cidade maior e referência regional, bem como Formiga.
Observa-se também, por fim, a semelhante tendência entre o desempenho do PIB do
município de Pains e de Arcos, ainda que haja grande diferença entre os aspectos populacionais,
o que reflete um perfil econômico bastante similar em ambos municípios.
A Figura 13 ilustra a evolução do PIB per capta entre 2010 e 2017. O PIB per capta
corresponde ao quociente do PIB com a população da região. A figura mostra os dados para os
municípios de Arcos e Pains, para Microrregião de Formiga e para o Estado de Minas Gerais.
Figura 13: Evolução do PIB per capta dos municípios de Arcos e Pains, da Microrregião de Formiga
e do Estado de Minas Gerais, para o período 2010 a 2017. Fontes: (IBGE CIDADES, 2020), (SIDRA
IBGE, 2020) e (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2020).

No período analisado, o PIB per capta praticamente duplicou em Pains e Arcos.
Desempenho semelhante também ocorreu na Microrregião de Formiga e no Estado de Minas
Gerais. Este fator não necessariamente significa a melhoria da renda do trabalhador médio e da
distribuição da riqueza.
Acompanhando esse aumento do PIB per capita em ambos municípios ocorreu
considerável aumento da frota de veículos, especialmente associado à compra de caminhonetes

Página 38 de 164

EIA/RIMA da Ampliação do Complexo Minerário da CSN Arcos
Volume 3 – Prognóstico dos Impactos e Programas Ambientais
para atendimento à agricultura. Na Tabela 9 é apresentada a evolução em dez anos da frota de
veículos nos municípios de Arcos, Pains e Microrregião de Formiga.
O Estado de Minas Gerais não foi considerado em razão de ausência de dados para o ano
de 2006, assim como informações sobre veículos utilitários e demais veículos fora da classificação
do IBGE.
Tabela 9 - Evolução da frota de veículos em Arcos, Pains e Microrregião de Formiga para os anos
2006 a 2016. Fonte: IBGE Cidades. Censo 2016.

Em dez anos, a frota de veículos aumentou em Arcos 48,04%, Pains 49,19% e na
Microrregião de Formiga 43,96%, com atenção especial às caminhonetes cujo aumento foi de
75,2%, 68,51% e 71,34% respectivamente.
O município de Arcos apresenta aumento expressivo de sua frota de veículos uma vez que
este dado está diretamente associado ao crescimento do Produto Interno Bruto impulsionado pela
indústria e demais serviços durante os anos de 2003 a 2013. A ampliação da frota no município
de Pains e na Microrregião de Formiga também são reflexo do significativo crescimento econômico
da região.
A isenção do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) no primeiro ano
para carros zero km no Estado de Minas Gerais, movidos a GNV também impulsiona o aumento
da frota de veículos em todo território mineiro.

2.3.2. Finanças Pública
A expansão das atividades industriais foi o grande motor do adensamento populacional e
econômico nos municípios de Arcos, Pains e Microrregião de Formiga, conforme observado nos
itens anteriores. Tal expansão possui grande expressão ao tocante das finanças públicas em razão
do aumento da receita municipal, bem como das despesas.
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As finanças públicas refletem as alterações no grau e na evolução tanto de receita e
despesas por parte das distintas esferas de governo, em particular no âmbito municipal, que são
modificadas por novos fatos geradores de tributos ou por imposição de novas ações de governo.
Neste diagnóstico são analisadas as despesas orçamentárias provenientes do capital,
correntes, investimentos, obras e serviços, pessoal e encargos sociais e demais despesas
correntes, bem como as receitas orçamentárias oriundas do capital, contribuição, correntes, dívida
ativa, impostos (IPTU – Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial, ISS – Imposto Sobre
Serviços e ITBI – Imposto sobre Transmissão Intervivos), receitas patrimoniais, taxas,
transferências correntes, transferências de capital, transferências intergovernamentais da união e
da unidade federal, receita tributária e outras receitas correntes.
Tanto as despesas quanto as receitas analisadas tem como referências os anos de 2006 e
2017. A Figura 14 e a Figura 15 apresentam, respectivamente, o montante em receitas e despesas
dos municípios de Arcos, Pains e Microrregião de Formiga nos anos de 2006 a 2017, para efeito
comparativo da evolução das finanças públicas neste período de onze anos.
Figura 14 - Despesas e receitas de 2006. Fonte (IBGE CIDADES, 2020) e (SIDRA IBGE, 2020).
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Figura 15: Despesas e receitas de 2017. Fonte: (IBGE CIDADES, 2020) e (SIDRA IBGE, 2020).

Vale ressaltar que a atividade minerária da CSN gera royalties ao município, agregando
riquezas em receita aos cofres públicos. Tais riquezas são possíveis de serem observadas nas
figuras acima onde ambos anos apresentam receitas maiores que suas despesas, sendo o
intervalo de onze anos suficiente para o considerável aumento das receitas municipais.
O município de Arcos contava em 2006 com uma receita de ordem de R$97.166.000,00
frente a uma despesa de R$65.838.000,00; aumentou notavelmente para uma receita na ordem
de R$ 303.223.000,00 e despesas de R$190.796.000,00 em 2017. Dos impostos que compõem a
receita deste município destaca-se o incremento do ISS entre 2006 e 2017, que apresentou um
salto de 1,18 milhões de reais em 2006 para 7,18 milhões de reais em 2017, possivelmente
decorrente da atividade de serviços que pode ser associada a instalação de grandes
empreendimentos, como a fábrica de cimento da CSN.
O município de Pains contava, em 2006, com uma receita de ordem de R$27.697.000,00
frente a uma despesa de R$ 19.830.000,00, enquanto em 2017 apresentou receita na ordem de
R$ 95.637.000,00 e despesas na ordem de R$ 67.231.000,00. A microrregião de Formiga
acompanha o aumento das despesas e receitas tal como Arcos e Pains.
Na Tabela 10 é possível observar detalhadamente a origem das despesas, e na Tabela 11
o descritivo das receitas em Arcos, Pains e Microrregião de Formiga entre 2006 e 2017, de acordo
com o dados do IBGE Cidades.
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Tabela 10 – Origem das despesas Orçamentárias em Arcos, Pains e Microrregião de Formiga nos
exercícios de 2006 e 2017. Fonte: (IBGE CIDADES, 2020).

Tabela 11 - Origem das receitas Orçamentárias em Arcos, Pains e Microrregião de Formiga nos
exercícios de 2006 e 2017. Fonte: (IBGE CIDADES, 2020).

Cabe aqui salientar que não foram encontrados dados sobre as despesas orçamentárias
realizadas de 2017 para todos os municípios da microrregião objeto de estudo no banco de dados
do IBGE, bem como as despesas empenhadas para 2006.
Com relação aos dados de Arcos, nota-se que as principais fontes de aumento em termos
de receita foram:
▪

As taxas (Tributo arrecadado pelos municípios, a título de prestação de serviços à
população) com aumento percentual de 2.302% de 2006 para 2017;
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▪

O imposto ITBI (Imposto sobre Transmissão de bens imóveis – tem como gerador a
transmissão entre pessoas vivas de qualquer título de propriedade ou domínio útil de bens
imóveis), com incremento de 835% entre 2006 e 2017; e

▪

O ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), que teve aumento de 505% de
2006 a 2017.
Em Pains foram apresentadas variações positivas e negativas em relação ao percentual

das receitas orçamentárias, com destaque para:
▪

Positivo: taxas com aumento de 443%;

▪

Positivo: ISS com aumento de 409% e

▪

Positivo: transferências Intergovernamentais da Unidade da Federação com aumento de
355%.

▪

Negativo: dívida ativa com saldo negativo de -53% e

▪

Negativo: outras receitas correntes com saldo negativo de -52%.
Na microrregião de Formiga também houveram variações negativas e positivas em relação

ao percentual das receitas orçamentárias, sendo estas:
▪

Positivo – patrimonial com aumento de 877%;

▪

Positivo – contribuição com aumento de 817%;

▪

Positivo – ISS com aumento de 355% e

▪

Negativo: capital com saldo negativo de -53%.
Os índices negativos podem ter explicação na atual crise econômica enfrentada por todo

país, bem como à uma tendência de queda do volume de arrecadação de royalties associada a
queda do valor do petróleo no cenário internacional, refletindo nos repasses aos municípios.

2.3.3. Participação dos Setores na Economia
A Figura 16 apresenta os dados mais recentes relativos à participação dos setores
produtivos na economia do município de Arcos, e a Figura 17 no município de Pains.
Conforme se pode ver, a participação dos setores na economia de ambos os municípios é
bastante semelhante, com o predomínio do setor industrial e de serviços. No município de Arcos,
registra-se uma queda acentuada da contribuição do PIB da indústria a partir de 2015, com um
início de recuperação em 2018. Pains também registrou a mesma tendência, porém sem a
alteração do componente principal do PIB local.
Ressalta-se que apesar de em ambos os municípios o setor agropecuário ser praticamente
inexpressivo para a economia, o setor contribui proporcionalmente mais para a economia do
município de Pains que para a economia de Arcos.
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Figura 16 - Participação dos setores na economia do município de Pains, referente ao período de
2010 a 2018. Fonte: (IBGE CIDADES, 2020).

Figura 17 - Participação dos setores na economia do município de Pains, referente ao período de
2010 a 2018. Fonte: (IBGE CIDADES, 2020).
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2.3.4. Perfil de Emprego e Renda
Nesta subseção se analisa a geração de emprego e renda e como estes se distribuem nos
municípios de Arcos e Pains. Já ambientado nos índices da seção anterior, dos graus de
industrialização, do cenário de geração de riquezas e dos níveis de distribuição de renda, esta
seção visa mostrar quanto da parcela da população e em qual setor ela é empregada, e quanto é
a renda média mensal. Também serão avaliadas as medidas de combate à pobreza e que
proporcionam ao indivíduo em situação de vulnerabilidade econômica e social, o acesso a
mecanismos que possibilitem sua inserção formal na produção de bens e serviços adotadas pelos
municípios em estudo.
A Renda per capta é o resultado da análise das rendas brutas mensais dos indivíduos
residentes em domicílios permanentes, dividido pela quantidade total de indivíduos residentes
neste. É um dado diferente do PIB per capta mostrado na seção anterior.
A Figura 18 mostra a renda per capta média do município de Arcos e a e Figura 19 do
município de Pains, respectivamente, nos anos de 1991, 2000 e 2010 e qual foi a variação total
nessas décadas.
Figura 18 - Renda Bruta Média, por residente em domicílio, do município de Arcos para os anos de
1991, 2000 e 2010 e o índice de variação para o período. Fonte: (SEBRAE-MG, 2020).

Figura 19 - Renda Bruta Média, por residente em domicílio, do município de Pains para os anos de
1991, 2000 e 2010 e o índice de variação para o período. Fonte: (SEBRAE-MG, 2020).
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Conforme se vê pelas informações acima, a renda bruta média, por residente em domicílio,
de ambos os municípios mais que dobrou em comparação dos dados de 1991 com os dados de
2010, possivelmente relacionada ao aumento do processo de industrialização e de mecanização
das atividades agropecuárias, vivenciados por estes municípios durante este período.
A renda per capta e municipal é um dado importantíssimo para análise da linha de pobreza
em que se encontra os municípios. E para o desenho do mapa da pobreza e desigualdade
municipal de Arcos e Pains foram utilizados como metodologia a mesma adotada pelo Portal da
Transparência de Salvador, que é uma associação civil de direito privado e sem fins lucrativos, a
qual se utilizou dos valores da população, IDHM-Renda para delimitar o número de pessoas
situadas abaixo da linha da pobreza.
Segundo o Portal da Transparência, para se chegar à população pior atendida em relação
à disponibilidade de renda, adotou-se como critério a utilização do resíduo de Índice de
Desenvolvimento Humano Municipal e Renda (IDHM-R), através da fórmula de cálculo: ((1IDHR)*PopMun). O valor 1 corresponde à plena situação de igualdade na distribuição de renda em
toda a população, e o resíduo entre o valor do IDHM-R representa a mensuração em termos
relativos da parcela da população abaixo da linha da pobreza.
Contudo, segundo a base de dados da Fundação João PInheiro (FJP, 2020), o município
de Arcos que possuía 13,18% da população abaixo da linha da pobreza (com renda domiciliar per
capita inferior a R$140,00), e apresentou uma significativa queda para 4,34% da população em
2010. Pains também apresentou uma queda similar: foi de 13,69% da população no ano 2000 para
5,69% no ano de 2010; o município de Pains tem indicadores relativamente piores de pobreza em
comparação com Arcos.
A possível razão para essa queda é a oferta de postos de trabalho disponibilizados pelo
setor industrial e de serviços, conforme mostrado anteriormente, bem como as iniciativas a partir
dos programas do governo federal assim como o bolsa família, dentre outros.
Outra forma de demonstração do nível de desigualdade de uma dada população é através
do Índice de Gini que é uma característica socioeconômica que se refere ao grau de distribuição
da renda da localidade. Quanto menor o índice de Gini, mais equilibrado é a distribuição da renda2.
A Figura 20 apresenta a distribuição da população sob cada classe de renda média mensal
e o respectivo Índice de Gini para o município de Arcos, e a Figura 21 para o município de Pains,
respectivamente, tendo como ano base 2010.

2

No cálculo do índice de Gini, o desequilíbrio perfeito representa uma condição onde uma pessoa possui toda a renda
do local e todas as outras pessoas sem renda alguma, o que resulta num índice de Gini de 1; para o equilíbrio perfeito,
todas as pessoas possuiriam rendas iguais, e o índice de Gini é 0.
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Figura 20 - População por classe de rendimento mensal, e Índice de Gini do município de Arcos,
para o ano de 2010. Fonte: (SEBRAE-MG, 2020).

Figura 21 - População por classe de rendimento mensal, e Índice de Gini do município de Pains,
para o ano de 2010. Fonte: (SEBRAE-MG, 2020).

Observa-se a semelhança entre as distribuições das rendas nos dois munícipios, sendo
ligeiramente mais desigual a distribuição de renda no município de Pains. O Índice de Gini de
Arcos corresponde a 0,43 e, do município de Pains 0,46, por sua vez. O que reflete uma
distribuição característica dos municípios pequenos e médios do Brasil e uma sensível menor
desigualdade de distribuição de renda no município de Arcos.
Em relação às ferramentas que contribuem para um equilíbrio na distribuição de renda e
combate à pobreza, é importante citar do Programa Bolsa Família por ser o principal programa de
transferência de renda do governo federal.
Os municípios objeto de estudo são agraciados pelo Programa do Bolsa Família e na
Tabela 12 é possível observar o volume de beneficiários que recebem o bolsa família, o valor total
recebido pelos municípios nos exercícios de 2014 e 2018, bem como o percentual de beneficiários
em relação ao total da população.
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Tabela 12 - Volume de beneficiários, benefício e percentual em relação ao total da população que
recebe Bolsa Família. Fonte: Portal da Transparência da União.

O percentual apresentado que faz relação com o total da população não é indicador de
igualdade de distribuição de renda e, conforme analisado no Índice de Gini presente neste
diagnóstico, ambos municípios apresentam ligeira desigualdade em termos de distribuição de
renda.
O total de pessoas beneficiadas pelo Bolsa Família no município de Arcos apresentou uma
leve queda sendo observada redução em -0,26% em análise dos anos de 2014 para 2018. Tal
redução pode ter razão na falta de recadastramentos da população, uma vez que a diferença é de
apenas três pessoas em quatro anos. Já em Pains a queda foi consideravelmente maior que em
Arcos, exibindo redução de -15% das pessoas que recebiam o benefício no intervalo de quatro
anos. Um agravante que justifica a ausência de tantas pessoas pode ser a falta de recadastro no
programa, bem como dificuldades em termos de transporte das áreas rurais até o centro de apoio
ao recadastramento instalado na área urbana. Outra possível justificativa para ambos municípios
sofrerem queda no percentual de pessoas que recebem o benefício do Bolsa Família seriam aos
filhos dessas famílias não estarem mais matriculados na escola.
Um Programa importante do Governo Federal lançado em junho de 2011 é o Plano Brasil
Sem Miséria (BSM) que é voltado para a elevação da renda, bem como para o aumento das
condições de bem-estar da população brasileira. Este plano tem como eixos principais o
levantamento quantitativo da população abaixo da linha da pobreza através do Mapa da Pobreza,
já realizado neste diagnóstico para os municípios de Arcos e Pains, e o aumento das capacidades
e oportunidades através da Garantia de renda, do acesso a serviços público e por fim, a inclusão
produtiva urbana e rural.
A Inclusão Produtiva, em especial, tem como finalidade propiciar o acesso das populações
brasileiras que se encontram em extrema linha de miséria a oportunidades de ocupação e de
renda.
Sobre as atividades de “inclusão produtiva” nos municípios de Arcos e Pains relacionadas
ao “Plano Brasil Sem Miséria”, do Governo Federal, segundo o Secretário Municipal de
Desenvolvimento de Ação Social de Pains, atualmente o PRONATEC é ofertado em cursos à
distância. Após liberação dos lotes de vagas dos cursos a distância eles auxiliam na divulgação e
auxiliam no preenchimento das inscrições, pois as mesmas devem ser feitas pelo próprio
candidato. Essa é uma ação de que alcançam os meios urbano e rural.
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Referente a emprego e trabalho no Município de Pains, ainda em relação às ações de
inclusão produtiva, o mesmo não recebe fundos devido não atingir o número necessário de
pessoas com idade produtivas, mas já existe a preocupação e existe projeto municipal elaborado
para dar cobertura a emprego e renda.
O CRAS verifica periodicamente vagas disponíveis no SINE (Arcos, Pains e Formiga) e
divulgam.
Em Arcos, segundo a Coordenadora do Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do
Trabalho - ACESSUAS Trabalho, o município de Arcos foi contemplado através da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento e Integração Social com o PRONATEC Oferta Voluntária, na
modalidade Educação à Distância. Foram 73 cursos de Formação Inicial Continuada com duração
de 3 a 5 meses, para usuários com ensino médio em curso ou completo, sendo público prioritário
da assistência social, inscritos no Cadastro Único, em especial os beneficiários do Programa Bolsa
Família.
O Governo de Arcos, também por meio da Secretaria de Integração Social e do Programa
Acessuas Trabalho, tem consolidado a parceria com a Rede Cidadã, organização não
governamental sem fins lucrativos que busca a transformação social por meio da integração entre
vida e trabalho. A ONG oferta o Programa de Aprendizagem Profissional em parceria com
empresas locais, que seguem a Lei da Aprendizagem – Lei nº. 10.097/2000. A lei do Aprendiz
requer que empresas de médio e grande porte devem contratar jovens com idade entre 14 e 24
anos.
Através do Acessuas Trabalho e a parceria com o SINE - Sistema Nacional de Emprego
diariamente são divulgadas as vagas disponíveis e realizado a interlocução com os usuários de
acordo com o perfil solicitado pelas empresas.
Todas os programas supracitados em ambos municípios atingem tanto o meio rural quanto
o urbano.
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2.4.

Uso e Ocupação do Solo

Uso e ocupação do solo é um termo comumente utilizado para se referir às diferentes
formas de utilização e ocupação do meio natural, compreendendo tanto as situações referentes
aos processos naturais (lagoas, cursos d’água, vegetação nativa, afloramentos rochosos), quanto
às inúmeras intervenções antrópicas (núcleos urbanos, agricultura, pecuária, mineração, usinas
para geração de energia, dentre outros), quando o ambiente é apropriado pelo homem para
atender às suas demandas.
A caracterização do uso e ocupação do solo contribui para o entendimento da distribuição
de diversas atividades em um espaço delimitado, bem como para a compreensão das interrelações
entre as formas de ocupação e a intensidade dos processos de apropriação humana do ambiente
natural.
O mapeamento e caminhamento pela área possibilitam a identificação dos usos, a sua
representação e simplificação da realidade local. Os usos rurais, assim como os urbanos,
apresentam diferenças significativas entre si, tanto no porte das unidades fundiárias (rurais) e dos
equipamentos (urbanos) que os abrigam, quanto nos padrões tecnológicos adotados e nas
relações entre atores sociais e econômicos envolvidos.
O mapeamento é auxiliado por imagens de satélite disponíveis na base de mapas do
software ArcGis 10.2. Foi utilizado o sistema de projeção UTM (Universal Transverse Mercator) e
o Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas 2000 (SIRGAS 2000), no fuso 23 do
Hemisfério Sul.
A análise das formas de uso e ocupação do solo leva em conta as diferenças nos processos
historicamente constituídos de formação dos espaços urbanos e rurais, considerando as
diferenças entre os mesmos. Abaixo, na Figura 22, é apresentado o gráfico de Uso e Ocupação
do solo em áreas rurais dos municípios de Arcos e Pains:
Figura 22 - Uso e ocupação do solo em áreas rurais para os municípios de Arcos e Pains, para o
ano de 2010. Valores em hectares.
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Na área rural dos municípios de Arcos e Pains, há o predomínio de áreas destinadas à
atividade agropecuária, totalizando, respectivamente, 21. 904 hectares em Arcos e 22.205
hectares em Pains. Destes, 13.116 hectares são ocupados por áreas de pastagens e 8.788
hectares são ocupados por lavouras, no município de Arcos. Já em Pains, a área ocupada por
pastagem abrange 17.812 hectares, enquanto 4.393 hectares são ocupados por lavouras.
Nota-se que em Arcos as atividades de agricultura são mais equilibradas que em Pains.
Em Arcos as áreas de pastagens são aproximadamente 0,5 vezes maiores que as áreas de
lavoura, sendo que em Pains as áreas de pastagem são aproximadamente 4 vezes maiores que
as áreas de lavoura, demonstrando uma aptidão maior deste município para a atividade de
pecuária.
Registra-se, também, que Pains apresenta aproximadamente 3,7%, em sua área rural, de
terras inaproveitáveis para a agricultura ou pecuária. Em Arcos esse percentual é inexpressivo,
alcançando o valor aproximando de 0,45%.
O município de Arcos possui um quantitativo de áreas cobertas por matas e/ou florestas
significativo, correspondendo a mais de 17% da área rural do município. Já o Município de Pains
apresenta menos de 7% de sua área rural coberta por matas e/ou florestas.
Outros usos e ocupações do solo rural identificados em ambos os municípios, mas pouco
expressivos, são construções, benfeitorias e caminhos, assim como tanques, lagos e açudes.

2.5.

Educação

Esta seção do diagnóstico busca avaliar as condições de educação nos municípios de
Arcos e Pains: como é dada a oferta de educação pública e quando possível for, avaliar a qualidade
das escolas e o tempo médio de permanência nas escolas pela população. Por fim, é objetivo
avaliar o acesso da população adulta residente nos municípios ao ensino.
Na Tabela 13 e na Tabela 14, apresentadas na página seguinte, constam as listas das
instituições de ensino ativas nos municípios de Arcos e Pains, respectivamente.
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Tabela 13 - Lista de instituições educacionais do município de Arcos, de ensino básico, fundamental e médio, em operação regular em 2020. Fonte: (SEE-MG,
2020).

urbana

estadual

urbana

EE DONA BERENICE DE MAGALHÃES PINTO

estadual

urbana

EE DONA MARICOTA PINTO

estadual

urbana

EE JOSÉ GERALDO DE MELO

estadual

rural

EE YOLANDA JOVINO VAZ

estadual

urbana

CRECHE MUNICIPAL PABLO VICTOR DE SOUSA LIMA

municipal

urbana

CRECHE MUNICIPAL ANA LUCIA FRANCO

municipal

urbana

CRECHE MUNICIPAL MARIA DA GLÓRIA VELOSO

municipal

urbana

EM ANTÔNIO DAVI FRANCO

municipal

urbana

EM DORVINA TEIXEIRA ARANTES

municipal

urbana

EM JOSÉ BONIFÁCIO GONÇALVES

municipal

urbana

EM JULIETA RIBEIRO DA FONSECA

municipal

urbana

EM LAURA ANDRADE

municipal

rural

EM PROFA OLINDA VELOSO

municipal

urbana

EM SANTO ANTÔNIO

municipal

urbana

EM SEBASTIÃO TEIXEIRA BORGES

municipal

rural

EM VERA LÚCIA PARAÍSO

municipal

urbana

EM YOLANDA AMORIM DE CARVALHO

municipal

urbana

APAE ESCOLA DONA CORINA RIBEIRO DE CARVALHO

privada

urbana

CECON CENTRO ED. CONCEIÇÃO FERREIRA NUNES

privada

urbana

CENTRO FORM. PROFISS. ELIEZER VITORINO COSTA

privada

urbana

COLÉGIO LOSANGO DE ARCOS

privada

urbana

DOMINUS EDUCAÇÃO

privada

urbana

ESCOLA DE FORMAÇÃO GERENCIAL - EFG - SEBRAE

privada

urbana

ESCOLA NOSSA SENHORA DO CARMO

privada

urbana

INPA- INSTITUTO PEDAGÓGICO ARCOENSE

privada

urbana

INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA APARECIDA RIBEIRO

privada

urbana

EJA - Educação de Jovens e Adultos

X

X
X
X
X
X
X
X

X

Educação Especial

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X

X
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X

Ensino Médio

Ensino
Fundamental

Ensino Médio

EJAPresencial

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

Anos finais

Anos iniciais

Pré-escola

Educação
Ensino
infantil Fundamen

Creche

Educação à
distância

Integrado

Semi-presencial

Presencial

Ensino Médio

Educação à
distância

Preparatório para
exame

Semi-presencial
Anos finais

Semi-presencial
Anos iniciais

Ensino Fundamental

Presencial Anos
iniciais

Curso
intermediário

Conservat
ório de

Curso inicial

Educação à
distância

Presencial

X
X
X
X

Curso Normal

X

Integrado

Anos iniciais

Propedêutico

estadual

EE DA VILA BOA VISTA

Ensino Médio

Anos finais

CESEC MONSENHOR GERALDO M VASCONCELOS

Pré-escola

Depend. LocaliAdmin. zação

Creche

Estabelecimento de ensino

Educação
Nível
técnico

Presencial Anos
finais

Ensino Regular
Educação
Ensino
Infantil Fundamen
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Tabela 14 - Lista de instituições educacionais do município de Pains, de ensino básico, fundamental e médio, em operação regular em 2020. Fonte: (SEE-MG,
2020).

urbana

estadual

urbana

CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SINHÁ NATICO municipal

urbana

EM JOSÉ MARIA DA FONSECA

municipal

urbana

EM PROF JOÃO BATISTA RODARTE

municipal

urbana

privada

urbana

APAE ESCOLA ESPECIAL MARIA ROSA DE CASTRO

X
X

X
X

X

X
X
X

Ensino Médio

Ensino
Fundamental

Ensino Médio

Anos finais

Anos iniciais

Pré-escola

X
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EJAPresencial

Ensino
Educação
infantil Fundamen

Creche

Educação à
distância

Integrado

Presencial

Educação à
distância

Preparatório para
exame

Semi-presencial
Anos finais

Semi-presencial
Anos iniciais

Presencial Anos
finais

X

Semi-presencial

Ensino Médio

Ensino Fundamental

Presencial Anos
iniciais

Curso
intermediário

Conservat
ório de

Curso inicial

Educação à
distância

Nível
técnico

Presencial

Curso Normal

X
X

Integrado

X

Propedêutico

Anos finais

estadual

EE PADRE JOSÉ VENÂNCIO

Anos iniciais

EE MARIA LUIZA DAS DORES

Pré-escola

Depend. LocaliAdmin. zação

Creche

Estabelecimento de ensino

Ensino Médio

Educação Especial

EJA - Educação de Jovens e Adultos

Educação

Ensino Regular
Ensino
Educação
Infantil Fundamen
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Observa-se que já não há escolas rurais ativas em Pains, e em Arcos o número é pequeno.
Há que se ressaltar que nos últimos anos tem havido um processo de concentração dos alunos
nas escolas das sedes dos municípios, com a oferta de transporte escolar. Com isso, algumas das
escolas rurais das cidades já foram desativadas. Ao mesmo tempo, o grande número de escolas
particulares urbanas de Arcos chama atenção, ao se comparar com o mesmo tipo de escola em
Pains.
Segundo dados do INEP, os poderes públicos municipais de ambos os municípios
oferecem transporte escolar aos alunos que moram em área urbana e rural e estudam na rede
pública de ensino. Não foram encontradas escolas municipais e estaduais nessas localidades com
ensino de música e educação especial compartilhada.
O cenário da formação docente no país começou a mudar com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDB) de 1996, que estabeleceu a formação superior como condição para
lecionar. O Plano Nacional de Educação (PNE), vinculado ao Ministério da Educação, tem
evidenciado a importância dos profissionais do magistério possuírem formação superior e
licenciatura para o exercício da atividade, em todos os níveis da educação básica.
O perfil da escolaridade dos professores em Arcos e Pains, para a educação básica, Ensino
Fundamental e Ensino Médio, respectivamente, são apresentados nos gráficos da Figura 23 e
Figura 24.
Figura 23 – Percentual de docentes com curso superior no município de Arcos, anos 2013-2018.
Fonte: (FJP, 2020).
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Figura 24 - Percentual de docentes com curso superior no município de Pains, anos 2013-2018.
Fonte: (FJP, 2020).

Como mostram os gráficos da Figura 23 e Figura 24, o percentual de professores com nível
superior nos municípios não sofreu mudanças significativas no período 2013-2018, inclusive
sofrendo algum decréscimo no ensino fundamental em Arcos (de 93,8% para 90,3%) e também
nos anos iniciais do ensino fundamental (de 88,4% para 85,5%) e, em Pains, no percentual de
docentes com curso superior na educação infantil (de 88,5% para 85,2%).
Embora apresente crescente melhora no nível educacional dos professores de Pains, a
rede de educação básica e ensino fundamental continua com índices inferiores aos apresentados
pela cidade de Arcos – provavelmente em virtude da demanda de educação particular muito
superior a mesma demanda no município de Pains.
É possível concluir que Arcos é um polo local de educação – provavelmente pela maior
variedade de escolas e qualidade dos professores, acaba por atrair também estudantes de Pains.
A oferta de Educação Superior em Arcos também eleva a qualidade do ensino nas redes básicas
e fundamentais.
Para compreender o perfil educacional da população dos municípios foram utilizados os
dados disponibilizados pela série Identidade de Municípios Mineiros, do Sebrae Minas Gerais
(SEBRAE-MG, 2020). Os índices do município de Arcos são apresentados na Figura 25, e os
índices do município de Pains, na Figura 26.
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Figura 25 – Índices educacionais da população de Arcos. Fonte: (SEBRAE-MG, 2020).

Figura 26 - Índices educacionais da população de Pains. Fonte: (SEBRAE-MG, 2020).
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Arcos tem um ano a mais de estudo esperado para seus habitantes em relação a Pains.
Pains tem um maior percentual de população sem instrução ou com fundamental incompleto: são
64,43% da população adulta, ante 50,92% em Arcos.
A taxa de rendimento escolar é similar em ambos os municípios, e a taxa de distorção
idade-série é maior nos anos finais do ensino fundamental em Pains que em Arcos (11,4% em
Pains e 7,7% em Arcos), com o quadro se invertendo no ensino médio (12,7% em Pains ante
15,1% em Arcos).
A Tabela 15 apresenta a quantidade de pessoas com mais de 10 anos de idade, separados
pela zona de domicilio, de acordo com a sua condição de alfabetização, em 2010, nas localidades
em estudo, de acordo com os dados do último censo do IBGE.
Tabela 15 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por condição de alfabetização, de acordo com a
zona de domicílio, nos municípios de Arcos e Pains e na Microrregião de Formiga. Fonte: (SIDRA
IBGE, 2020).
Situação do domicílio

Alfabetizadas

Pains
Não Alfabetizadas

Sem
declaração

Alfabetizadas

Arcos
Não Alfabetizadas

Sem
declaração

Microrregião de Formiga
AlfabeNão AlfaSem
tizadas
betizadas
declaração

Urbana

Nr. Hab.

5.776

5.398

378

29.855

28.563

1.292

115.789

109.097

6.692

Rural

Nr. Hab.

1.234

1.138

96

2.330

2.149

181

18.357

16.186

2.171

Total

Nr. Hab.

7.010

6.536

474

32.185

30.712

1.473

134.146

125.283

8.863

50,0%

46,6%

3,4%

51,2%

48,8%

2,3%

50,0%

46,7%

3,3%

% no município
Urbana

%

82,4%

82,6%

79,7%

92,8%

93,0%

87,7%

86,3%

87,1%

75,5%

Rural

%

17,6%

17,4%

20,3%

7,2%

7,0%

12,3%

13,7%

12,9%

24,5%

Os números mostram a impressionante fatia da população não alfabetizada tanto em Arcos
quanto Pains e na microrregião de Formiga: são quase 50% da população com mais de 10 anos.
Isso se reflete na dificuldade dessa população menos instruída de aproveitar as oportunidades que
Neste aspecto, seria esperado que Pains apresentasse melhores índices de alfabetização
rural, por possuir em número absoluto menor população rural e maior quantidade de escolas rurais,
a gestão pública teria mais fácil acesso a atender esta população. Porém, muito provavelmente
por menores condições de verba, o município apresenta essa limitação.
Um fator comumente associado à evasão escolar é o trabalho infanto-juvenil. No Brasil, o
trabalho de menores de 18 anos é permitido apenas em condições especiais. Segundo a
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é proibido o exercício de trabalho noturno,
perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo
na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.
É perceptível que o trabalho está diretamente relacionado à evasão escolar. A frequência
à escola é inferior entre aqueles que estavam ocupados em todas as faixas etárias consideradas,
situação que se torna pior com o avanço da idade.
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Além dos dados relacionados ao acesso à educação formal, o nível educacional
fundamental de uma população pode ser caracterizado por meio dos resultados atingidos pelo
acesso ao ensino, formal ou não, como no caso da taxa de alfabetização.
Segundo os conceitos utilizados pelo IBGE, a taxa de alfabetização indica a percentagem
das pessoas de um grupo etário que sabem ler e escrever um bilhete simples no idioma que
conhece. As taxas de alfabetização para os municípios em estudo, segundo a faixa etária, são
apresentadas na Tabela 16.
Tabela 16 - Taxas de alfabetização para os municípios de Arcos e Pains, segundo diferentes faixas
etárias, para os anos de 1991, 2000 e 2010. Fonte: (IBGE CIDADES, 2020) e (SIDRA IBGE, 2020).

É notória a crescente melhoria das taxas de alfabetização para todas as faixas etárias, em
ambos os municípios. Pains, neste momento, apresenta um significativo decréscimo da proporção
de analfabetos maior e mais amplo do que o município de Arcos.
Na faixa etária da etapa de alfabetização, Pains já mostra um panorama superior ao de
Arcos; a taxa de alfabetização é superior também na faixa etária dos adolescentes e atinge 100%
dos pré-adultos alfabetizados.
A análise dos dados de alfabetização da população de 15 (quinze) anos ou mais permite
algumas inferências. A relação entre gênero e alfabetização: há uma forte tendência de que as
taxas sejam maiores entre as mulheres – com poucas exceções encontradas. Existe uma clara
relação entre idade e taxa de alfabetização: a taxa é menor quanto maior é a idade, indicando que
o acesso à educação entre os jovens tem melhorado nas últimas décadas.
A redução do analfabetismo é resultado principalmente da ação de políticas públicas de
educação centrada na população em idade escolar, particularmente para o ensino fundamental,
etapa na qual se processa o aprendizado da leitura e escrita.
Um importante indicador considerado na avaliação da qualidade da educação é o Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que segundo o Portal do MEC funciona como um
indicador nacional que possibilita o monitoramento da qualidade da Educação pela população por
meio de dados concretos, com o qual a sociedade pode se mobilizar em busca de melhorias. Para
tanto, o IDEB é calculado a partir de dois componentes: a taxa de rendimento escolar (aprovação)
e as médias de desempenho nos exames aplicados pelo Inep. Os índices de aprovação são
obtidos a partir do Censo Escola, realizado anualmente. As médias de desempenho utilizadas são
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as da Prova Brasil, para escolas e municípios, e do Sistema de Avaliação da Educação Básica
(Saeb), para os estados e o País, realizados a cada dois anos. As metas estabelecidas pelo IDEB
são diferenciadas para cada escola e rede de ensino.
Na Tabela 17 e na Tabela 18 seguem as pontuações obtidas, respectivamente, por Arcos
e Pains para a rede pública.
Tabela 17 - Pontuação do IDEB nos estabelecimentos de ensino da rede pública de Arcos, série
histórica 2005-2019. Fonte: (INEP, 2020).
Rede pública de ensino de
Arcos

2005

2007

2009

2011

4a Série / 5o Ano

5,3

4,4

6,4

6,6

8a Série / 9o Ano

0,4

4,3

4,8

3a Série do Ensino Médio

-

-

-

Anos
2013

2015

2017

2019

6,6

6,9

7

6,6

5,2

5,2

5,2

5,1

4,5

-

-

-

3,7

4,8

Valores dentro da meta do IDEB

Tabela 18 - Pontuação do IDEB nos estabelecimentos de ensino da rede pública de Pains, série
histórica 2005-2019. Fonte: (INEP, 2020).
Rede pública de ensino de
Pains

2005

2007

2009

2011

4 Série / 5 Ano

5,5

3,8

6,2

6,7

8a Série / 9o Ano

4,5

4,3

4,2

3a Série do Ensino Médio

-

-

-

a

o

Anos
2013

2015

2017

2019

7,4

7,5

7,6

7,5

5,1

4,9

5

5,5

5,4

-

-

-

4,4

4,7

Valores dentro da meta do IDEB

É possível observar uma dificuldade, tanto em Arcos quanto em Pains, para o atingimento
das metas do IDEB ao final do ensino fundamental. logo, um estado de alerta para todos os
municípios objetos de estudo e também para o Estado de Minas Gerais, cujas metas estabelecidas
não foram cumpridas, uma única exceção de destaque para a rede municipal da Microrregião de
Formiga que superou a meta do IDEB.
Outro indicador para o sucesso e também para os fracassos das metas atingidas no índice
IDEB é a relação existente entre o quantitativo de escolas, matriculas e docentes em todas as
redes e níveis de ensino à mostra na Tabela 19.
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Tabela 19 - Quantitativo de Escolas, Matriculas e Docentes no ano de 2017 para os municípios de
Arcos e Pains. Fonte: (IBGE CIDADES, 2020).

No município de Arcos é possível observar o alto número de docentes em relação à Pains,
fato justificável pelo volume populacional e de estudantes para os ensinos pré-escola, fundamental
e médio. Cabe aqui também citar o fato de que não foram computados os quantitativos de
docentes, como por exemplo do ensino médio em Pains. Este fato se dá em função dos
professores atuarem em ambos municípios (Arcos e Pains), sendo assim contabilizados apenas
uma vez pela pesquisa do IBGE.
É preciso repensar a educação em todo território nacional, mas em especial nos pequenos
municípios. A existência de escolas não garante qualidade de aprendizagem, principalmente em
se tratando do ensino médio. Para que sejam atendidas as metas em relação ao combate ao
analfabetismo, bem como para ampliar e estimular o acesso de estudantes ao ensino superior é
preciso ter uma infraestrutura adequada para os alunos e, em especial, professores treinados,
motivados, com melhores salários em função do seu desempenho e prestar assistência aos
estudantes com merenda e material didático.
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2.6.

Saúde

Esta seção do diagnóstico se dedica a analisar as condições de saúde para os municípios
de Arcos e Pains, na mesma metodologia das outras seções: quando pertinente, serão
comparados os dados entre os municípios, ou analisados entre as regiões das quais estes
municípios pertencem.
À Secretaria Municipal de Saúde de Arcos compete:
▪

Formular e executar a política municipal de prestação de serviços de saúde, a partir das
demandas sociais e da realidade epidemiológica do Município;

▪

Exercer a direção municipal do Sistema Único de Saúde - SUS;

▪

Coordenar a gestão colegiada de saúde no município, segundo normas vigentes da política
nacional de saúde, visando o aproveitamento dos recursos humanos e materiais na área
de saúde, das instituições estaduais e federais no âmbito municipal;

▪

Promover as atividades de assistência odontológica, atenção escolar, prestação de
serviços de odontologia curativa simplificada e adultos;

▪

Promover e executar ações específicas de enfermagem e vigilância epidemiológica
municipal;

▪

Promover e executar os serviços de apoio laboratorial e de vigilância sanitária;

▪

Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde;

▪

Celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde,
previamente aprovados pelo Legislativo, bem como controlar e avaliar sua execução;

▪

Formar consórcios administrativos intermunicipais.
A Secretaria Municipal de Saúde conta, em sua estrutura, com os seguintes setores,

imediatamente subordinados ao titular da Secretaria:
▪

Setor de Vigilância Sanitária;

▪

Setor de Vigilância Epidemiológica;

▪

Setor de Controle e Avaliação;

▪

Setor de Assistência à Saúde.
A Tabela 20, traz os estabelecimentos de saúde dos municípios de Arcos e Pains, de

acordo com o DATASUS.
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Tabela 20 - Estabelecimentos de saúde em operação em dezembro de 2009, nos municípios de
Arcos e Pains. Fonte: (DATASUS, 2020).

É possível analisar, observando o quadro, que ambos municípios são dependentes dos
serviços médicos de outras cidades da região. O município de Arcos conta com 33 (trinta e três)
estabelecimentos de saúde, e Pains conta com 3 (três). Os números apresentados corroboram
com a análise realizada anteriormente no que diz respeito à utilização dos serviços púbico do
município de Arcos por parte da população do município de Pains.
A Secretaria Municipal de Saúde representa a estrutura institucional de gestão da saúde
pública em ambos os municípios, que tem como serviços, entre outros, a vigilância epidemiológica,
ambiental e sanitária, bem como a regulação dos serviços de saúde.
Os centros e postos de saúde, que somam 8 (oito) unidades em Arcos e 2 (duas) em Pains,
prestam atendimento ambulatorial de atenção básica à saúde e de média complexidade. Nestas
unidades são realizados atendimentos, consultas e exames, envolvendo os equipamentos
existentes e profissionais de nível técnico e superior. São realizados procedimentos menos
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complexos, como curativos e vacinas, bem como procedimentos mais especializados, como
pequenas intervenções e tratamento de casos crônicos e agudos de doenças.
Arcos possui um hospital municipal para casos gerais, chamado Hospital Municipal São
José de Arcos, que conta com duas salas de cirurgia, serviços de urgência e emergência,
ambulância, farmácia, necrotério, serviço social, consultórios, e também com serviços de
eletrocardiograma, serviços de mamografia, radiologia e ultrassonografia. O hospital atende 24
horas por dia todos os dias da semana.
Pains, por sua vez, possui o Hospital Municipal Regina Vilela Oliveira, de autarquia
municipal. A atividade ambulatorial de atenção básica é de responsabilidade municipal, quando os
casos ambulatoriais e hospitalares de média complexidade são de gestão estadual. O hospital
conta com serviço ambulatorial, internação e urgência: ambos os três com convênio SUS.
A Constituição da Organização Mundial de Saúde, adotada em 1946, definia saúde como
“um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças
ou enfermidades”. Considerando este conceito é importante destacar a existência do Centro de
Referência de Assistência Social (CRAS) nas sedes de Arcos e Pains. Trata-se de mais um recurso
de infraestrutura relacionado à promoção da saúde em sua acepção ampla. Segundo a Secretaria
Especial do Desenvolvimento Social “o CRAS é um local público, localizado prioritariamente em
áreas de maior vulnerabilidade social, onde são oferecidos os serviços de Assistência Social, com
o objetivo de fortalecer a convivência com a família e com a comunidade” (SEDS, 2020).
A Figura 27 evidencia a quantidade de estabelecimentos de saúde, leitos, médicos e
enfermeiros por 1000 habitantes, para o município de Arcos, em 2018.

Figura 27 - Recursos de assistência à saúde do município de Arcos (ano base 2018). Fonte:
(SEBRAE-MG, 2020).

Dentre os parâmetros estabelecidos pela OMS – Organização Mundial da Saúde – para
mensurar a qualidade da assistência medica por uma população, o município de Arcos, segundo
esta figura, se encontra dentro do padrão em dois quesitos: O número de estabelecimentos de
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saúde a cada 1000 habitantes deve ser superior a um – Arcos apresenta 2,41 estabelecimentos e
o número de enfermeiros deve ser de e 8 enfermeiros a cada 1000 habitantes – Arcos apresenta
12,14. A OMS estabelece também o mínimo de 4 leitos, 2,5 médicos e 8 enfermeiros a cada 1000
habitantes. O município de Arcos apresenta valores inferiores a estes. Dados estes que reforçam
a dependência dos serviços de saúde de Arcos com outras cidades da região, como Formiga,
Divinópolis e Belo Horizonte.
Pains, por sua vez, apresenta deficiências muito similares: A Figura 28 apresenta alguns
aspectos quanto a assistência a saúde deste município.
Figura 28 - Recursos de assistência à saúde do município de Pains, para o ano de 2018. Fonte:
(SEBRAE-MG, 2020).

É possível notar que Pains tem déficit em todos os quesitos, excetuando-se o número de
enfermeiros: Possui menos de um estabelecimento de saúde a cada 1000 habitantes; porém, a
quantidade de médicos é visivelmente pequena (0,48 médico a cada 1000 habitantes). Esses
dados corroboram com o quadro de estabelecimentos de saúde em operação nos municípios.
Além da pequena quantidade de médicos, estes municípios menores também não dispõem
da variedade de tipos de tratamentos e consultas. Muitas vezes, os habitantes dessas localidades
acabam fazendo uso de atendimentos especializados em outras cidades, o que é característico de
ambos municípios.
A composição dos médicos por especialidades, para os dois municípios analisados, é
apresentada na Tabela 21.
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Tabela 21 - Quantidade de profissionais da saúde nos municípios de Arcos e Pains, para o ano de
2010. Fonte: (DATASUS, 2020).

Se um profissional tiver vínculo com mais de um estabelecimento, ele será contado tantas
vezes quantos vínculos houver.
É importante destacar no quadro a maior variedade e especialidade dos profissionais da
saúde em Arcos (que possivelmente atraia também pacientes de Pains). Pains, por sua vez, não
possui profissionais da saúde que não atendem ao Sistema Único de Saúde – ora por falta de
demanda, ora por questão cultural. Como já citado, ambos os municípios carecem de atendimentos
especializados.
Quanto aos equipamentos disponíveis para a área da saúde nos municípios em estudo, a
situação corrobora com o cenário já ilustrado. Ao considerar que eles dispõem de equipamentos
complexos para realização de diagnóstico além de possuir equipamentos para manutenção da
vida, a situação é positiva –Tabela 22. Arcos apresenta maior quantidade e diversidade de
equipamentos que Pains, como mostra a Tabela 22.
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Tabela 22 - Número de equipamentos disponíveis de aparelhagem hospitalar, disponíveis para uso
e ao SUS, nos municípios de Arcos e Pains em abril de 2010. Fonte: (DATASUS, 2020).

Destacam-se vários fatores referentes aos dados do quadro. Preocupa a ausência de
mamógrafo e ultrassom em Pains e a pequena quantidade de aparelhamento odontológico
completo. Ambos os municípios atualmente apresentam tomógrafo e ressonância magnética.
Em relação às despesas públicas com saúde, a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro
de 2012, que regulamentou a Emenda Constitucional nº 29, de 2000, trouxe inovações. Entre elas,
está a definição de parâmetros mínimos de gastos por município. O Art. 7º estabelece que ao
menos 15% dos gastos da arrecadação de determinados impostos deverão ser alocados em ações
e serviços públicos de saúde.
Num panorama geral da saúde nos municípios de Pains e Arcos não foram apresentados
dados alarmantes em relação à internações por diarreia, segundo IBGE Cidades para o ano de
2014 em Arcos foram 1,9 internações por mil habitantes e em Pains 0,9 (IBGE CIDADES, 2020).
Na Tabela 23 segue descrição da morbidade hospitalar para ambos municípios para ano
de 2014.
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Tabela 23 - Morbidade hospitalar em Pains e Arcos em 2014. Fonte: IBGE Cidades 2014.

Dada a tabela, é possível analisar que a morbidade hospitalar em ambos municípios não
apresentam altas taxas. Em Arcos tem-se como relevante o número de mortes por doenças no
aparelho respiratório visto que estas podem se dar em razão do tabagismo, condições alérgicas,
doenças do sistema imunitário, poluição, entre outros, e em seguida as doenças oriundas do
aparelho circulatório. Pains apresentou como relevante o número de óbitos em razão de doenças
oriundas do aparelho circulatório. Cabe salientar que as doenças cardiovasculares são as que
mais matam no Brasil e em Minas Gerais, segundo indicadores sociais do IBGE Cidades, e estas
têm como vítima em sua grande maioria idosos com problemas no coração. Doenças no aparelho
respiratório estão logo após as doenças respiratórias em Pains.
De acordo com o Anuário Estatístico, estão ocorrendo mudanças no perfil da mortalidade
da população brasileira: redução dos índices de mortalidade infantil, queda dos óbitos causados
por doenças infecciosas e o aumento das mortes por doenças crônico degenerativas.
A taxa de mortalidade infantil reflete tanto as condições de desenvolvimento
socioeconômico e de infraestrutura dada uma certa região, como o acesso e qualidade dos
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recursos disponíveis para a saúde materna e infantil. A taxa se dá tendo como base o número de
óbitos por mil nascidos vivos.
Na Tabela 24 e Tabela 25 seguem as taxas de mortalidade infantil para Arcos, Pains e
Microrregião de Formiga, e o quantitativo de óbitos para os mesmos municípios apenas
acrescentando o Estado de Minas Gerais para associação dos dados.
Tabela 24 - Taxa de mortalidade infantil nos municípios de Arcos, Pains e Microrregião de Formiga.
Fonte: IBGE Cidade Pesquisas 2008 e 2014.

Tabela 25 - Quantitativo de óbitos infantis por ocorrência. Fonte: DATASUS óbitos infantis,
ocorrência por município.

A tendência histórica da mortalidade infantil é decrescente, tanto na AII quanto no estado
e no país. O município de Arcos segue esse padrão decrescente passando de 16,17 em 2008 para
6,37 em 2016, segundo IBGE Cidades, na sua taxa de mortalidade infantil. Pains não acompanhou
o mesmo padrão apresentando uma crescente na taxa de mortalidade infantil passando de 0 (zero)
em 2008 para 12,5 em 2016, sendo este um indicador de alerta em termos de condições de
desenvolvimento socioeconômico e de infraestrutura local.
A microrregião de Formiga apresentou um aumento alarmante da taxa de mortalidade
infantil sendo este um motivo de atenção para os gestores responsáveis pelos municípios que
compõem a microrregião.
O quantitativo de óbitos infantil para os anos de 2000, 2010 e 2016 apontam que, as regiões
em análise segue o mesmo padrão do estado, com ressalva para Microrregião de Formiga, a qual
sofreu aumento da incidência de óbitos infantil de 2 no ano de 2010 para12 no ano de 2016.
O LIRAa é um levantamento rápido de índices para Aedes aegypti para vigilância
entomológica do mosquito no Brasil e com a resolução que o tornou obrigatório em janeiro de
2017, o número de levantamentos aumentou em 73% em relação aos municípios que realizaram
o levantamento no ano de 2018 em associação a 2016. O LIRAa mede o índice de infestação do
Aedes aegypti para um determinado município onde, para que haja estado de alerta é necessário
que o indice esteja entre 1 e 3,9%, se o índice estiver acima de 3,9% a cidade entra em risco de
surto.
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Em janeiro de 2018 os resultados do LIRAa mostraram que Arcos apresentava alto risco
de infestação do mosquito Aedes aegypti em 8,4% e que 93% dos focos estão dentro das
residências provocando a estado de emergência no município. Em abril o índice diminuiu para
5,3% dos 8,4%, mas o alerta é mantido em razão do percentual ainda ser considerado alto e com
possibilidade de infestação. Não há dados dos resultados do LIRAa para Pains.
Até 9 de julho de 2018, o Portal da Saúde do Governo de Minas Gerais (MG) registrou
22.717 casos prováveis (casos confirmados + suspeitos) de dengue.
Em Arcos, a Secretaria Municipal de Saúde divulgou registros de 446 notificações por
dengue de janeiro a julho de 2018. Deste total 282 casos foram confirmados e 1 óbito verificado
até julho de 2018. Em Pains foram 5 casos prováveis de contração de dengue e nenhuma morte.
Em relação à febre Chikungunya MG registrou 9.678 casos prováveis da doença, há 1 caso
provável da doença em Arcos e nenhum caso doença em Pains. E em relação ao Zica vírus MG
registrou 191 e não há registros em ambos municípios.
Os dados de prováveis casos de contração dos vírus da Dengue, Chikungunya e Zica
apesar de ainda alarmante, são os menores registrados para a mesma época dos últimos seis
anos, o que comprova uma tomada de iniciativa tanto da população, por serem os maiores
responsáveis pela manutenção de criatórios da larva dos mosquitos, quanto do poder público afim
de combater a infestação do mosquito no município.
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2.7.

Saneamento

Os indicadores de saneamento básico são compostos pelos serviços de abastecimento de
água, coleta e destinação final de esgoto sanitário e de resíduos sólidos. Estes indicadores são de
fundamental importância para a determinação da qualidade de vida da população, uma vez que a
ausência de rede e tratamento de água e esgoto e a disposição inadequada de lixo trazem riscos
para a saúde da população, além de contribuírem para a degradação ambiental.
Os problemas de saúde pública são uma das consequências negativas advindas da falta
deste tipo de infraestrutura, e resulta diretamente no aumento de doenças e, paralelamente, no
aumento nos gastos dos serviços de atendimento à saúde.
Contudo, nesta seção serão analisados os aspectos básicos de saneamento de Arcos e
Pains e quando se faz necessário, compará-los entre eles e entre a Microrregião de Formiga e o
Estado de Minas Gerais.

2.7.1. Abastecimento de Água
O acesso à água tratada é um dos elementos de grande relevância para a qualidade de
vida da população. De acordo com informações da Agência Nacional das Águas - ANA, os
municípios de Arcos e Pains pertencem à sub-bacia Afluentes Mineiros do Alto São Francisco e
seu abastecimento de água é de responsabilidade da COPASA, para a cidade de Arcos, e para
Pains é de responsabilidade da SAAE Minas Gerais. Em Arcos, a água direcionada ao consumo
nas áreas urbanas é tratada em estações convencionais, e em Pains, por sua vez, o tratamento
da água é feita por desinfecção e cloração.
Na ETA a água recebe tratamento seguindo as seguintes etapas: Coagulação, Floculação,
Decantação, Filtração, Desinfecção e Fluoretação. Após o tratamento, a água é direcionada para
as tubulações que totalizam mais de 85 mil metros de redes de distribuição de água. Além desta
estrutura, a COPASA possui nove reservatórios com capacidade para armazenar mais de dois
milhões de litros de água tratada, responsáveis por suprir a população principalmente nos horários
de pico.
A Tabela 26 apresenta a distribuição dos domicílios permanentes em zona urbana quanto
à sua distribuição de água, e a Tabela 27, por sua vez, apresenta estes dados para os domicílios
em zona rural. Cabe ressaltar a importância de separar os dois zoneamentos devido a grande
diferença de realidade, no contexto da qualidade de vida.
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Tabela 26 - Quantidade de domicílios em zona urbana de acordo com a situação de abastecimento
de água, nos municípios de Arcos e Pains, na Microrregião de Formiga e no Estado de Minas
Gerais em 2010. Fonte (IBGE CIDADES, 2020) e (SIDRA IBGE, 2020).

É observada, nos dados do gráfico, a similaridade da situação de abastecimento de água
entre as regiões destacadas. Os domicílios abastecidos pela rede geral de água correspondem a
mais de 97% daqueles na região urbana. O município de Pains apresenta, na zona urbana, uma
parcela sensivelmente menor de domicílios abastecidos pela rede geral comparado ao município
de Arcos, à microrregião de Formiga e ao Estado de Minas Gerais; em contraposição apresenta
uma fração muito superior deste tipo de abastecimento na região rural, conforme a próxima tabela.
Tabela 27 - Quantidade de domicílios em zona rural de acordo com a situação de abastecimento de
água, nos municípios de Arcos e Pains, na Microrregião de Formiga e no Estado de Minas Gerais
em 2010. Fonte: (IBGE CIDADES, 2020) e (SIDRA IBGE, 2020).

São ainda observados percentuais consideráveis de domicílios abastecidos por poço ou
nascente. Neste tipo de abastecimento fazem-se necessários certos cuidados, com vistas a
combater a contaminação da água, principalmente nos locais onde são utilizadas fossas
rudimentares. As demais formas de abastecimento de água apresentaram percentuais pouco
representativos ou inexistentes.
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A ANA – Agência Nacional das Águas apresentou um relatório do panorama de
abastecimento de água nos municípios brasileiros. Para tanto, a Tabela 28 ilustra a situação para
os municípios de Arcos e Pains.

Tabela 28 - Cenário do abastecimento de água dos municípios de Arcos e Pains, em 2015. Fonte:
Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (ANA, 2020).

Esses dados ilustram a situação satisfatória no abastecimento de água nos municípios. Há
uma condição satisfatória tanto no volume de abastecimento de água, quanto na frequência e
qualidade do serviço.
O levantamento de dados realizado indica que a captação da água para abastecimento do
município de Arcos é realizada no Córrego das Almas e no Córrego Vargem dos Britos

e

bombeadas para a Estação de Tratamento de Água (ETA) de Arcos, localizada na área urbana do
município.
Em Pains, o abastecimento de água é misto, dados pela retirada de água do Rio São Miguel
e de um poço de captação. Antes de ser distribuída, a água passa por um sistema de filtração.
A situação do abastecimento de água de ambos os municípios é satisfatória tanto em
qualidade da água, quanto na frequência de manutenção e intermitência de abastecimento.
Conforme ANA não há quaisquer projetos de construção para ampliação da rede de Arcos ou
Pains.

Página 72 de 164

EIA/RIMA da Ampliação do Complexo Minerário da CSN Arcos
Volume 3 – Prognóstico dos Impactos e Programas Ambientais

2.7.2. Esgoto
Entende-se por “esgotamento sanitário” o destino dos efluentes líquidos domésticos,
industriais e comerciais – como é feito o transporte dos rejeitos humanos, como é utilizada a água
pluvial e se há a eliminação destes dejetos diretamente ao solo. Abordar estes aspectos significa
também analisar a maneira como o solo, as águas subterrâneas e superficiais e o ar são agredidos,
o que acarretará em risco de epidemias por contaminação, infecção e mau cheiro, e que afeta
diretamente a qualidade de vida das localidades.
A Tabela 29 mostra como é realizado o esgotamento sanitário nos municípios de Arcos e
Pains, na Microrregião de Formiga e no Estado de Minas Gerais, para o ano de 2010.

Tabela 29 - Quantidade de domicílios quanto a situação de esgotamento sanitário, para os
municípios de Arcos e Pains, para a Microrregião de Formiga e para o Estado de Minas Gerais, em
2010. Fonte: (IBGE CIDADES, 2020) e (SIDRA IBGE, 2020).

É possível analisar, a partir dos dados do quadro, que a utilização da rede de esgoto é a
principal forma utilizada, tanto no município de Arcos, quanto em Pains. A taxa de utilização dessa
modalidade de esgotamento, nestes municípios, acaba por ser superior à taxa da mesma
modalidade, na Microrregião de Formiga e no Estado de Minas Gerais.
Quanto mais rudimentar a modalidade de esgotamento, mais agressivo se torna ao meio
ambiente e maiores os riscos à saúde pública. O Estado de Minas Gerais apresenta um quadro de
75,37% dos domicílios aderentes à rede geral de esgoto – ainda que seja um número muito abaixo
comparado a outros países, é muito superior comparado à maioria dos outros estados brasileiros.
Os municípios de Arcos e Pains mostram uma alta aderência à rede de esgoto, da mesma forma,
uma baixa aderência à liberação de esgoto em valas ou sem qualquer tipo de esgotamento.
O município de Pains, ao contrário, possui alto índice de esgotamento em rios e lagos
(embora diluído no volume total, possa aparentar um índice baixo). Este fato se deve às baixas
condições de saneamento básico nas regiões rurais.
Os domicílios ligados à rede geral de esgoto ou com fossa séptica apresentam condições
adequadas de esgotamento sanitário, enquanto aqueles domicílios com fossa rudimentar, outra
forma de escoamento e sem escoamento apresentam condições inadequadas. Assim, quase 20%
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dos domicílios de Pains apresentam rede de esgotamento sanitário inadequado, sendo que,
destes, a maioria se encontra no meio rural. Em Arcos a proporção de domicílios com esgotamento
sanitário inadequado é menor (praticamente 10%).
A disposição adequada dos esgotos é de grande importância para a proteção da saúde
pública. Atualmente, mais de cinquenta tipos de infecções podem ser transmitidos de uma pessoa
doente para uma pessoa sadia através das excretas humanas.
Os esgotos podem contaminar a água, os alimentos, o solo ou ser transportados por
vetores (moscas, baratas, ratos), provocando infecções. A elevação da expectativa de vida e a
redução de epidemias como febre tifoide, cólera, disenterias, hepatite infecciosa e inúmeros casos
de verminoses somente podem ser alcançadas por meio da correta disposição dos esgotos.
Outra razão para tratar os esgotos é a preservação do meio ambiente. As substâncias
presentes nos esgotos exercem ação deletéria nos corpos de água: a matéria orgânica pode
causar a diminuição da concentração de oxigênio dissolvido, provocando a morte de peixes e
outros organismos aquáticos, escurecimento da água e exalação de odores desagradáveis; é
possível que os detergentes presentes nos esgotos provoquem a formação de espumas em locais
de maior turbulência da massa líquida; defensivos agrícolas determinam a morte de peixes e outros
animais. Há ainda a possibilidade de eutrofização pela presença de nutrientes, provocando o
crescimento acelerado de algas que conferem odor, gosto e biotoxinas à água (CETESB apud
FEC-UNICAMP s/d).
A Tabela 30 mostra a quantidade de domicílios quanto à situação sanitária, em relação à
qualidade e existência de banheiros, relativo aos municípios de Arcos e Pains, a Microrregião de
Formiga e o Estado de Minas Gerais, para o ano de 2010.
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Tabela 30 - Quantidade de domicílios de acordo com a situação sanitária, separada entre zona
urbana e zona rural, para os municípios de Arcos e Pains, a Microrregião de Formiga e o Estado de
Minas Gerais, para o ano de 2010. Fonte: (IBGE CIDADES, 2020) e (SIDRA IBGE, 2020).

Observa-se no quadro que as condições sanitárias dos municípios são adequadas. O
número de domicílios sem banheiro exclusivo é insignificante tanto em zona urbana, quanto em
zona rural – e fica ainda mais evidente se comparado aos mesmos índices do Estado de Minas
Gerais e a Microrregião de Formiga.
As condições de saneamento e banheiros nos domicílios não necessariamente condizem
com as condições de esgotamento – muitos domicílios que apresentam banheiros compatíveis
com a quantidade de moradores não despejam esgoto adequadamente, porém, este dado de
qualidade da situação sanitária de banheiros dos municípios propõe a melhoria da rede de esgoto.
Este dado voltará a ser analisado na seção 2.8.
Segundo dado da SNIS – Secretaria Nacional de Infraestrutura Sanitária, os municípios de
Arcos e Pains abastecem 92,79% e 92,76% da população urbana e rural com água tratada em
2014, respectivamente. Estes elevados números, somados à análise das condições de
saneamento e banheiros, vem de encontro com o cenário do atendimento de esgoto sanitário, que
comporta, segundo a SNIS, 88,15% da população total de Arcos e 80,75% da população total de
Pains. Estes fatores mostram que há vários pontos que necessitam investimentos em saneamento
básico, e que o atendimento da população com rede de esgoto não acompanhou a distribuição de
água tratada.
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2.7.3. Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos e Reciclagem
Esta seção busca analisar o aspecto do destino do lixo nos municípios de Arcos e Pains, e
quando relevante, compará-los um ao outro e aos dados da Microrregião de Formiga e do Estado
de Minas Gerais.
A situação do destino do lixo é aspecto preponderante para a saúde coletiva; uma vez que
afeta a qualidade do ar, do solo e da água; é vetor de propagação de doenças e contágios; e atrai
zoonoses e infeções. O lixo e seu destino, que continuam sendo problemas nas cidades brasileiras,
também é meio de sustento para muitas famílias.
Conforme pode ser observado na Tabela 31, a abrangência do serviço de coleta de lixo em
Arcos é ampla, visto que 94,99% dos domicílios possuem acesso ao serviço de coleta de lixo
(caçambas e serviço de limpeza). Em Pains, a situação é menos favorável: 90,26% dos domicílios
possuem acesso à coleta.
Tabela 31: Quantidade de domicílios quanto ao destino do lixo, para os municípios de Arcos e
Pains, a Microrregião de Formiga e o Estado de Minas Gerais, no ano de 2010. Fonte: (IBGE
CIDADES, 2020) e (SIDRA IBGE, 2020).

A parcela de domicílios sem qualquer tipo de coleta de lixo se torna mais ampla conforme
mais rural é a região – o atendimento de serviços é mais precário nessas áreas, o que torna outros
destinos de lixo mais adotados. Devido à dificuldade e ao custo elevado da coleta rural, a queima
se torna uma opção bastante adotada. Todavia, esta prática, embora ainda bastante recorrente,
pode aumentar os riscos de acidentes com os moradores, além de causar danos ao meio
ambiente.
Sobretudo em áreas rurais e municípios menores, o descaso com o lixo e a precariedade
do serviço de coleta são evidentes. Em contrapartida, a SNIS – Secretaria Nacional de
Infraestrutura Sanitária – divulgou que em 2015, ambos os municípios tiveram o serviço de coleta
atendendo a totalidade da população urbana. Segundo a Tabela 32, observa-se também
diferenças no atendimento de coleta seletiva entre os munícipios de Arcos e Pains.
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Tabela 32 - Parâmetros gerais de coleta de resíduos, para os municípios de Arcos e Pains, em 2015.
Fonte: SNIS, 2015.
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O panorama de coleta de resíduos nos dois munícipios analisados evidencia pequenas
diferenças: enquanto em Pains, 87,8% da população é atendida pela coleta residencial diária, em
Arcos atende duas e três vezes por semana 83% a população – possivelmente, se deve ao fato
da facilidade logística de Pains em atender uma população menor diariamente. Arcos, por sua vez,
se mostra como cidade mais ampla e com mais recursos – apresenta mais agentes coletores e
maior proporção de resíduos separados coletados por habitante (praticamente o dobro: 128,83 kg
de resíduos selecionados por habitante, por ano; enquanto Pains coleta 63,1 kg).
Os dados quanto ao cenário de coleta de resíduos dos municípios também mostram
algumas limitações de infraestrutura: tanto Arcos, quanto Pains, não possuem coleta em
containeres e dependem de outros municípios para atender a demanda de resíduos hospitalares.
Segundo o Panorama da Destinação dos Resíduos Sólidos Urbanos no Estado de Minas
Gerais em 2018 (FEAM, 2019), o aterro sanitário localizado no município de Arcos obteve LOC em
março de 2019. O município de Pains teve sua AFF vencida para aterro sanitário de pequeno porte
em 30/09/2018 e, apenas em abril de 2019 formalizou a solicitação de nova licença, tendo sido
concedida em agosto/2019.
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2.8.

Habitação

Esta seção do diagnóstico trata dos aspectos de habitação tem por objetivo apresentar o
aspecto de habitação dos municípios de Arcos e Pains: sua qualidade, sua localização e
classificação. Quando pertinente, serão feitos comparativos entre os municípios e entre a
Microrregião de Formiga e o Estado de Minas Gerais.
Entende-se por domicílio particular permanente como a edificação que foi construída a fim
de servir exclusivamente para habitação e, na data de referência, tinha a finalidade de servir de
moradia a uma ou mais pessoas (IBGE, 2010).
Casa, por sua vez, é uma edificação com acesso direto a um logradouro (arruamento,
avenida, caminho, etc.), legalizado ou não, independentemente do material utilizado em sua
construção. Edificação com um ou mais pavimentos que estivesse ocupada integralmente por um
único domicílio (IBGE, 2010).
Consideram-se habitação em casa de cômodos, cortiço, maloca ou cabeça de porco como
a modalidade habitacional coletiva, com banheiro compartilhado; e que por muitas vezes
apresentam estruturas precárias, improvisadas e sem divisões internas e por ora multifamiliar –
com diversas famílias diferentes (IBGE, 2010).
A Tabela 33 apresenta a distribuição das tipologias de habitações nos municípios de Arcos
e Pains, na Microrregião de Formiga e no Estado de Minas Gerais, em 2010.

Tabela 33 - Quantidade de domicílios por tipo de habitação, para os municípios de Arcos e Pains, a
Microrregião de Formiga e o Estado de Minas Gerais, para o ano de 2010. Fonte: (IBGE CIDADES,
2020) e (SIDRA IBGE, 2020).

O município de Arcos iniciou, ainda que de forma incipiente, seu processo de verticalização,
que marca o processo de urbanização brasileiro desde a segunda metade do Século XX. Pains,
por sua vez, permanece uma cidade tipicamente interiorana, com baixa presença de prédios.
É possível também destacar do quadro a similaridade dos tipos das habitações entre os
municípios. O gigante predomínio de casas facilita a acomodação de vários moradores sob a
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mesma habitação. A Tabela 34, mostra a distribuição da quantidade de moradores por habitações,
para as mesmas regiões, em 2010.
Tabela 34 - Quantidade de domicílios pela quantidade de residentes, para os municípios de Arcos e
Pains, a Microrregião de Formiga e o Estado de Minas Gerais, para o ano de 2010. Fonte: (IBGE
CIDADES, 2020) e (SIDRA IBGE, 2020).

Nota-se no quadro à similaridade dos cenários de distribuição de moradores entre os
domicílios. Comparados às mesmas proporções nos municípios de Arcos e Pains, na Microrregião
de Formiga e no Estado de Minas Gerais, todas as regiões apresentam a maioria dos domicílios
com 3 ou 4 residentes.
Como o grau de urbanização de Arcos é ligeiramente maior, observa-se a baixa parcela de
habitações com somente um morador: é esperado que este fator fosse referente ao alto custo de
aluguel, que motiva as pessoas a compartilharem moradia.
Somados esses dados da Tabela 33 com os dados da Tabela 34 é possível dissertar que
as famílias maiores são motivadas por habitações do tipo casa. Famílias muito grandes são
resultados de pouco planejamento familiar (por baixa renda somada a um possível baixo acesso à
educação e informação), e pelo alto custo de vida nos núcleos urbanos, estas famílias acabam por
se fixar na periferia das cidades.
A Tabela 35 apresenta o aspecto das habitações quanto às condições de ocupação, para
as regiões destacadas:
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Tabela 35 - Quantidade de domicílios quanto as condições de ocupação, para os municípios de
Arcos e Pains, a Microrregião de Formiga e o Estado de Minas Gerais, para o ano de 2010. Fonte:
(IBGE CIDADES, 2020) e (SIDRA IBGE, 2020).

Este quadro mostra a maior parcela de domicílios alugados no município de Arcos, talvez
devido a migrações recentes ou residentes temporários em busca de ensino superior e
qualificação. É observada também a parcela sensivelmente maior de domicílios próprios quitados
em Arcos, motivados por condições facilitadas de créditos para compra de imóveis, somados a
maior tempo de residência. Pains, por sua vez, apresentou maior índice de imóveis cedidos por
empregador (e menores índices de imóveis alugados e próprios). Em 2010, a oferta de domicílios
por empregadores ou familiares mostrou-se superior em Pains, muito possivelmente por esta ser
a condição vertical para fixar residência no município.
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2.9.

Qualidade de Vida

O objetivo desta seção é caracterizar os aspectos de qualidade de vida dos municípios de
Arcos e Pains, e quando se faz necessário, compará-los entre eles e entre a Microrregião de
Formiga e o Estado de Minas Gerais.
Entende-se por qualidade de vida o somatório das condições básicas e suplementares do
ser humano, que envolvem o bem-estar físico, mental, psicológico, emocional e social, os
relacionamentos sociais, e parâmetros que envolvam as condições de vida, como emprego, renda,
educação, acesso a informação, saúde e saneamento básico.
Esta seção se inicia discorrendo sobre o IDH das regiões em estudo, caracterizando
abastecimento de água, destino do lixo, condições de habitação, emprego e relações trabalhistas,
educação, saúde e nutrição; e conclui analisando aspectos de lazer, turismo, segurança pública,
cultura e equipamentos de infraestrutura urbana.

2.9.1. Índice de Desenvolvimento Humano – IDH
Para a caracterização da Qualidade de vida, foi considerada a classificação do município
segundo o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH.
Segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD, FJP e IPEA, 2020), o
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) mede o nível de desenvolvimento humano de um país,
estado ou município, utilizando como critérios indicadores de longevidade (esperança de vida ao
nascer), renda (PIB per capita) e educação (taxa de alfabetização de pessoas com 15 anos ou
mais e taxa de matrícula bruta nos três níveis de ensino – fundamental, médio ou superior).
Este índice varia de 0 (nenhum desenvolvimento humano) a 1 (desenvolvimento humano
total), sendo que: índices inferiores a 0,499 representam IDH muito baixos; índices entre 0,500 e
0,599 representam IDH baixos; entre 0,600 a 0,699 são médios; os altos possuem valores entre
0,700 e 0,799; e muito altos quando superiores a 0,800.
A criação do IDH teve por objetivo oferecer um contraponto a outro indicador muito
utilizado, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, que considera apenas a dimensão econômica
do desenvolvimento. Em países onde a desigualdade social é elevada, como no caso do Brasil, o
PIB per capta não representa a condição econômica real da população. Assim, o índice parte do
pressuposto de que para aferir o avanço na qualidade de vida de uma população é preciso ir além
do viés puramente econômico e considerar as três dimensões básicas do desenvolvimento
humano e, por isto, são levadas em conta a renda, a saúde e a educação.
O IDH foi publicado pela primeira vez em 1990 e é calculado anualmente, a fim de
possibilitar uma análise de tendências históricas. Aos poucos, o IDH se tornou referência mundial
e é um índice-chave dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas. No Brasil,
tem sido utilizado pelo governo federal e por administrações regionais por meio do Índice de
Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), que pode ser consultado no Atlas do
Desenvolvimento Humano no Brasil.
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Para analisar as condições de vida e os níveis de desigualdade nos municípios de Arcos e
Pains, é apresentado, respectivamente, nas Figura 29 e Figura 30, o IDH calculado para os anos
de 1991, 2000 e 2010.

Figura 29 - Evolução do IDH do município de Arcos, para os anos de 1991, 2000, 2010 e a
contribuição da Longevidade, Renda e Educação. Fonte: (SEBRAE-MG, 2020).

Figura 30 - Evolução do IDH do município de Pains, para os anos de 1991, 2000, 2010 e a
contribuição da Longevidade, Renda e Educação. Fonte: (SEBRAE-MG, 2020).
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O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Arcos é 0,749 e de Pains é
0,728, em 2010, o que situa estes municípios na faixa de Desenvolvimento Humano Alto. Arcos
ocupa a 562ª posição entre os 5.565 municípios brasileiros segundo o IDHM. Neste ranking, o
maior IDHM é 0,862 (São Caetano do Sul, em São Paulo) e o menor é 0,418 (Melgaço, no Pará).
Pains ocupa a 1083ª posição, ainda que apresentem índices muito semelhantes.
É observado, principalmente, que os IDH de ambos os municípios apresentaram
crescimento no período, e as contribuições das parcelas desses índices (em Longevidade, Renda
e Educação) também cresceram.
O índice de Longevidade é produto da qualidade de vida e condições de saúde e
saneamento oferecidos para a população, e expectativa de vida ao nascer; observa-se a
similaridade desses índices entre os municípios de Arcos e Pains. A contribuição de Renda para
o IDH faz-se resultado das condições de trabalho, empregabilidade e distribuição das riquezas:
fator também similar entre os dois municípios e, para o caso de Pains, é em virtude do recente
crescimento do setor industrial. No que se refere ao setor de Educação, por fim, encontra-se a
principal diferença entre os municípios: Arcos apresentou maior qualidade na educação, maiores
índices de pessoas com ensino superior, maior oferta em escolas e ensino superior e maior acesso
à informação e ao conhecimento técnico.

2.9.2. Índice Mineiro de Responsabilidade Social - IMRS
O Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS) foi criado pela Lei Estadual n°
15.011/2004 que definiu que ele deveria ser calculado pela Fundação João Pinheiro (FJP) para
todos os municípios do estado, a cada dois anos.
No que se refere às dimensões do IMRS, considerou-se que algumas daquelas previstas
na lei seriam inviáveis de serem abordadas, frente à ausência de dados. Da mesma forma, ao
longo dos anos, algumas dimensões foram acrescentadas e outras sofreram mudanças. A
metodologia de cálculo dos índices tem sofrido alterações ao longo do tempo, refletindo a melhoria
na base de dados, a introdução de novas dimensões, mudanças nas prioridades e programas de
governo ou ainda o fato de metas estabelecidas em anos anteriores terem sido atingidas. As
alterações tiveram como objetivo de aperfeiçoar o IMRS em termos da operacionalização do
conceito de responsabilidade social. Em função das modificações ocorridas na construção do
IMRS, os índices de 2018, 2016, 2014, 2012, 2010 e 2008 não são comparáveis entre si e nem
com os índices de 2000 a 2006 (os índices de 2000, 2002, 2004 e 2006 são comparáveis) (FJP,
2020).
A Fundação João Pinheiro calcula os índices a partir das médias de três anos dos
indicadores. Por exemplo, no caso do IMRS 2018, seus índices foram calculados tomando-se a
média simples dos indicadores referentes aos anos de 2017, 2018 e 2019.
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Cabe esclarecer que o IMRS é uma média ponderada do índice de cada dimensão; o IMRS
2018 contempla as seguintes dimensões: (1) Saúde, (2) Educação, (3) Segurança Pública, (4)
Vulnerabilidade, (5) Saneamento e Meio Ambiente, (6) Cultura e Esporte.
Já o índice de cada dimensão é obtido pela média ponderada dos índices dos indicadores
selecionados de cada tema. Chega-se assim ao IMRS, que é uma média ponderada dos índices
de cada dimensão. Os pesos definidos para cada dimensão e indicador, bem como os valores
limites (pior e melhor) utilizados na fórmula de normalização, estão registrados na Tabela 36, na
página seguinte.
Para o cálculo do IMRS, a média trienal dos indicadores selecionados de cada dimensão é
transformada em índices que variam entre 0 e 1, por meio da seguinte fórmula: (Valor observado
– pior valor) / (melhor valor – pior valor). Na definição dos valores “melhor” e “pior” foram
considerados padrões existentes, metas governamentais e/ou a distribuição dos valores
observados (FJP, 2020).
A Tabela 37 traz os dados dos indicadores do IMRS para o município de Arcos, e a Tabela
38 os dados do IMRS para o município de Pains.
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Tabela 36 – Indicadores do IMRS e respectivos pesos. Fonte: (FJP, 2020).

Composição do IMRS: indicadores, pesos e limites
Dimensão

Saúde

Educação

Segurança
Pública

Vulnerabilidade

Saneamento
e Meio
Ambiente

Cultura e
Esporte

Peso
no
IMRS

20

20

15

15

15

15

Indicador
Taxa de mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis
Taxa de mortalidade por câncer de colo de útero
Cobertura vacinal de Pentavalente em menores de 1 ano
Proporção de nascidos vivos cujas mães realizaram 7 ou mais
consultas de pré-natal
Proporção da população atendida pela Estratégia de Saúde da
Família
Proporção de óbitos por causas mal definidas
Proporção de internações hospitalares por condições sensíveis à
atenção primária (portaria N.º 221 de 17 de abril 2008)
Proporção das internações de média complexidade de pacientes do
SUS encaminhados para outra microrregião
Proporção de pessoas de 15 anos ou mais de idade com ensino
fundamental completo
Índice de Qualidade Geral da Educação
Taxa de distorção idade-série dos anos finais do Ensino
Fundamental
Taxa de distorção idade-série do Ensino Médio
Percentual de docentes com formação classificada como grupo 1 na
Educação Infantil
Percentual de docentes com formação classificada como grupo 1
nos anos iniciais do Ensino Fundamental
Percentual de docentes com formação classificada como grupo 1
nos anos finais do Ensino Fundamental
Percentual de docentes com formação classificada como grupo 1 no
Ensino Médio
Taxa de atendimento da educação básica
Taxa de ocorrências de homicídios dolosos (instituições de
segurança pública)
Taxa de crimes violentos contra o patrimônio
Habitantes por policial militar
Percentual da População no Cadastro Único
Percentual da população pobre ou extremamente pobre no Cadastro
Único em relação a população total do município
Percentual de pessoas pertencentes às famílias beneficiárias do
Bolsa Família
Percentual de pessoas em idade produtiva (18 a 64 anos) e sem
ocupação do Cadastro Único
Percentual de pessoas de 15 anos ou mais de idade que não
sabem ler e escrever e a população nessa faixa etária no Cadastro
Único
Percentual de pessoas em situação de vulnerabilidade pelas
condições de saneamento básico
Taxa de emprego no setor formal
Indicador de Desenvolvimento do Conselho Municipal de Assistência
Social (IDConselho) normalizado
Indicador de Desenvolvimento de Centros de Referência da
Assistência Social (IDCRAS) médio normalizado
Indicador de Desenvolvimento do Centro de Referência
Especializado em Assistência Social (IDCREAS) normalizado
Percentual da população urbana em domicílios com abastecimento
de água (rede)
Percentual da população urbana em domicílios com esgotamento
sanitário (rede)
Percentual de esgoto tratado

Peso na Peso no
Limite
dimensão IMRS
Unidade
inferior
(%)
(%)
(pior)
12,5
2,5
Tx./100 mil hab.
520
12,5
2,5
Tx./100 mil hab.
27
12,5
2,5
%
76

Limite
superior
(melhor)
0
0
95

12,5

2,5

%

55

100

12,5

2,5

%

50

100

12,5

2,5

%

30

0

12,5

2,5

%

60

10

12,5

2,5

%

100

0

8,0

1,6

%

15

80

11,5

2,3

0

1

11,5

2,3

%

100

0

11,5

2,3

%

100

0

11,5

2,3

%

0

100

11,5

2,3

%

0

100

11,5

2,3

%

0

100

11,5

2,3

%

0

100

11,5

2,3

%

20

100

33,4

5,0

Tx./100 mil hab.

60

0

33,3
33,3
10,0

5,0
5,0
1,5

Tx./100 mil hab.
%
%

500
1600
80

0
100
0

10,0

1,5

%

80

0

10,0

1,5

%

80

0

10,0

1,5

%

80

0

10,0

1,5

%

50

0

10,0

1,5

%

50

0

10,0

1,5

%

0

100

10,0

1,5

-

0

1

10,0

1,5

-

0

1

10,0

1,5

-

0

1

17,0

2,6

%

50

100

17,0

2,6

%

25

100

17,0

2,6

%

0

100

Percentual da população urbana atendida com coleta direta de lixo

17,0

2,6

%

50

100

Disposição final do lixo coletado
Índice de Esforço de Gestão das Políticas de Saneamento Básico
Existência de biblioteca
Pluralidade de equipamentos culturais exceto biblioteca
Existência de banda de música

17,0
15,0
15,0
15,0
15,0

2,6
2,3
2,3
2,3
2,3

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

Pluralidade de grupos artísticos

15,0

2,3

Gestão e preservação do patrimônio cultural
Percentual de alunos em escolas com quadra de esporte

15,0
25,0

2,3
3,8

sim ou não
sim ou não
sim ou não
baixa, média ou
alta
%
%

0

1

0
0

25
100
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Tabela 37 – Indicadores do IMRS do município de Arcos, período 2000-2018. Fonte: (FJP, 2020).

Município de
Arcos

2000

2002

2004

2006

Anos
2008
2010

2012

2014

2016

2018

IMRS

0,621

0,625

0,655

0,665

0,669

0,655

0,644

0,616

0,736

0,763

Saúde

0,542

0,558

0,675

0,724

0,782

0,696

0,779

0,816

0,806

0,753

Educação

0,647

0,649

0,645

0,647

0,657

0,616

0,599

0,54

0,686

0,701

Segurança
Pública

0,664

0,668

0,633

0,617

0,551

0,854

0,761

0,711

0,743

0,706

Vulnerabilidade

-

-

-

-

0,566* 0,472* 0,583* 0,706*

0,784

0,738

0,316

0,364

0,5

0,44

0,637

0,464* 0,448*

0,642

0,912

0,804* 0,808* 0,815* 0,838* 0,738* 0,891* 0,692* 0,715*

0,749

0,79

Saneamento e
Meio Ambiente
Cultura e
Esporte

0,5

Tabela 38 – Indicadores do IMRS do município de Pains, período 2000-2018. Fonte: (FJP, 2020).

Município de
Pains

2000

2002

2004

2006

Anos
2008
2010

2012

2014

2016

2018

IMRS

0,59

0,6

0,627

0,591

0,64

0,647

0,665

0,618

0,683

0,67

Saúde

0,519

0,582

0,732

0,536

0,734

0,808

0,883

0,791

0,781

0,73

Educação

0,61

0,604

0,619

0,627

0,617

0,527

0,526

0,474

0,598

0,614

Segurança
Pública

0,773

0,733

0,724

0,748

0,692

0,823

0,697

0,73

0,68

0,696

Vulnerabilidade

-

-

-

-

0,548*

0,59*

0,545* 0,614*

0,756

0,674

0,389

0,353

0,345

0,386

0,434

0,477

0,448* 0,394*

0,655

0,622

0,6*

0,6*

0,6*

0,436* 0,535* 0,524* 0,688* 0,543*

0,623

0,68

Saneamento e
Meio Ambiente
Cultura e
Esporte

Como pode ser observado nas tabelas acima, o município de Arcos tem melhores índices
para todas as dimensões que compõem o IMRS, em comparação com Pains. Destaques em Arcos
para as dimensões “Saneamento e Meio Ambiente”, acima de 0,9 e “Cultura e Esporte”, com índice
de 0,79. O IMRS do município de Arcos em 2018 foi 0,763.
Pains tem somente a dimensão “Saúde” acima de 0,7 (resultado de 0,73) com “Segurança
Pública” muito próximo de 0,7 também (resultado de 0,696). O IMRS de Pains em 2018 foi 0,67.
A seguir são apresentados os diagnósticos para as dimensões que compõem o IMRS
relacionadas com a qualidade de vida: meio ambiente, esporte, lazer, cultura e turismo.
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2.9.3. Meio Ambiente
Vários indicadores já apresentados neste diagnóstico e também no diagnóstico do Meio
Biótico fazem referência aos aspectos ambientais, tais como presença de unidades de
conservação e dados de saneamento. É fato que os aspectos ambientais são intrínsecos a outros
aspectos que fazem parte do cotidiano socioeconômico de uma cidade, área ou região – trata-se
da transversalidade do tema ambiental.
Dessa forma, nesta seção do diagnóstico buscou-se se ater aos índices presentes na base
de dados relacionados ao IMRS disponibilizados pela Fundação João Pinheiro (FJP, 2020) os
quais são apresentados na Tabela 37, para o município de Arcos, e Tabela 38, para Pains.
Como mostram os dados da Tabela 37, Arcos teve uma redução significativa das
internações por doenças de veiculação hídrica: de 6,28% em 2000 para 1,85% em 2018, e de
16,39% em 2000 para 1,64% em 2018 para as doenças relacionadas ao saneamento ambiental.
O gasto per capita com meio ambiente ainda é baixo, assim como o esforço orçamentário
em habitação, saneamento e meio ambiente.
O repasse da Lei Robin Hood é bastante baixo, com praticamente nenhum impacto no
orçamento no município. Destaca-se que Arcos recebeu mais de R$2 milhões em 2018 de
compensação financeira por utilização dos recursos hídricos, e o repasse da CFEM (contribuição
financeira pela exploração mineral) passou de R$2 milhões em 2016, o que demonstra parte do
impacto positivo da mineração nas finanças municipais.
Pains, por sua vez, tem observado na última década um crescimento no percentual de
internações por doenças de veiculação hídrica ou relacionadas ao saneamento, o que é
preocupante. Seu gasto per capita com meio ambiente é mais de 25 vezes maior que o de Arcos
(R$85 em 2018) e o esforço orçamentário, em termos percentuais, é praticamente 10 vezes maior
para habitação, saneamento e meio ambiente, em comparação com Arcos.
Com relação ao volume de receitas vinculadas com as questões ambientais, o repasse do
ICMS da Lei Robin Hood é inexpressivo, e o município recebeu em torno de R$1 milhão em 2018
referente à compensação financeira por utilização dos recursos hídricos, e o repasse da CFEM
(contribuição financeira pela exploração mineral) também foi da ordem de R$1,3 milhão em 2016,
números que correspondem à metade das receitas de Arcos; contudo, como a população de Pains
é praticamente 1/5 da população de Arcos (40.380 habitantes estimados para Arcos em 2020, ante
8.296 habitantes em Pains, de acordo com o IBGE), o impacto de tais receitas nas finanças
municipais e o retorno para os painenses é mais significativo.
Vale ressaltar ainda que ambos os municípios possuem em sua Lei Orgânica capítulo
destinado ao meio ambiente onde expõe com clareza em seus artigos, os deveres e direitos tanto
da população quanto do poder público, e também possuem Conselho Municipal de Meio Ambiente
em sua estrutura pública.
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Tabela 39 – Indicadores de Meio Ambiente do município de Arcos, série histórica 2000-2018. Fonte: (FJP, 2020).
Anos
Unid.

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

%

6,28

3,92

6,14

3,07

3,07

2,9

3,41

2,62

2,08

1,85

%

16,39

4,43

6,87

4,67

4,37

12,31

3,71

2,7

2,4

1,64

Cobertura vegetal por flora nativa

%

22,19

22,83

23,22

22,89

23,02

22,82

22,91

22,38

21,95

21,33

Gasto per capita com meio ambiente

R$ correntes
/ hab

1,15

0,73

0,44

0,84

0,7

0,3

0

0,51

3,23

3,84

Esforço orçamentário em meio ambiente

%

0,09

0,05

0,03

0,05

0,03

0,01

0

0,02

0,13

0,16

%

2,03

2,15

1,46

1,29

1,64

0,28

0,39

0,66

0,68

0,68

Município de Arcos
Proporção de internações por doenças de
veiculação hídrica
Proporção de internações por doenças
relac. saneamento ambiental inadequado

Esforço orçamentário em habitação,
saneamento e meio ambiente
ICMS recebido pelo critério ecológico da
lei Robin Hood
Compensação financeira pela utilização
de recursos hídricos
Compensação financeira pela exploração
mineral (CFEM)

R$

R$

R$

R$

R$

R$ 1.151.586,71

521.777,85
-

R$ 297.888,57

R$

R$

R$

-

R$ 934.257,80

6.383,24
-

R$ 1.018.743,82

R$

7.887,80

R$

-

R$ 1.014.694,09

R$

164.853,09

R$

-

R$

163.064,53

R$

R$ 1.454.036,70

-

R$ 1.331.599,91

R$

154.668,00

R$

-

R$ 1.686.403,91

R$

168.788,65

R$

-

R$ 2.895.240,65

R$

136.155,51

R$

-

R$ 2.192.816,08

R$

141.658,36

R$ 2.241.658,09
R$

-

Tabela 40 – Indicadores de Meio Ambiente do município de Pains, série histórica 2000-2018. Fonte: (FJP, 2020).
Anos
Unid.

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

%

0,19

0,22

0,83

0,2

0,76

0,75

1,62

1,45

1,19

1,58

%

0,38

0,22

0,83

0,8

1,52

1,5

1,83

1,86

1,58

3,83

Cobertura vegetal por flora nativa

%

25,76

26,57

27,59

27,98

28,09

28,4

27,97

28,64

28,58

28,24

Gasto per capita com meio ambiente

R$ correntes
/ hab

61,38

78,55

80,33

96,89

105,64

130,52

82,39

90,33

144,46

85,01

Esforço orçamentário em meio ambiente

%

3,23

3,47

3,22

3,64

3,45

4,01

2,31

2,31

3,58

2,02

%

10,28

6,27

6,15

6

6

8,91

8,73

10,53

6,62

4,51

Município de Pains
Proporção de internações por doenças de
veiculação hídrica
Proporção de internações por doenças
relac. saneamento ambiental inadequado

Esforço orçamentário em habitação,
saneamento e meio ambiente
ICMS recebido pelo critério ecológico da
lei Robin Hood
Compensação financeira pela utilização
de recursos hídricos
Compensação financeira pela exploração
mineral (CFEM)

R$

R$

R$

R$

R$

R$

26.197,06
321.616,22

R$ 84.709,85

R$

R$

R$

-

R$ 339.389,93

R$

55.155,88
410.273,67

R$
R$
R$

169.739,23
507.935,56

R$
R$
R$

204.189,32
962.150,41

R$
R$
R$

288.492,44

R$

135.795,81

R$

105.616,08

845.889,95

R$
R$

R$

880.421,65

R$

926.233,85
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-
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2.9.4. Esporte
O Artigo 217 da Constituição Federal de 1988 definiu como "dever do Estado fomentar
práticas desportivas formais e não formais" e reconheceu o esporte como um direito de todos.
Assim, a partir de 1988, observaram-se movimentos no sentido de ampliar as práticas desportivas
no país, com destaque especial para a relação esporte e educação, uma vez que a destinação de
recursos públicos para a promoção do desporto educacional foi considerada prioritária (Artigo 217,
inciso II).
Assim, a partir da promulgação da Constituição foram introduzidas importantes
transformações no entendimento sobre o papel do esporte e da relação entre a estrutura esportiva
e o desenvolvimento da sociedade e do indivíduo. Esse processo de transformações resultou na
edição da Lei Federal n° 8.672/1993 (Lei Zico), substituída pela Lei Federal n° 9.615/1998 (Lei
Pelé), que instituiu normas gerais para o desporto brasileiro, buscando organizar o sistema
esportivo brasileiro em conformidade com os preceitos constitucionais.
Nessas leis foram estabelecidos os conceitos e princípios para o esporte brasileiro,
inclusive reconhecendo três categorias de manifestações esportivas: desporto educacional,
desporto de participação e desporto de rendimento. A formalização destes conceitos é a base para
a definição de políticas públicas e para a destinação dos recursos para a área.
Em Minas Gerais, em particular, a crescente institucionalização do esporte tem
proporcionado o advento de ações voltadas para o desenvolvimento dessa atividade. Uma ação
importante foi a inclusão, em 2009, do critério "Esportes" na Lei N° 18.030/2009, conhecida como
lei do ICMS Solidário (Lei Robin Hood), que trata da distribuição de parcela da receita do produto
da arrecadação do ICMS aos municípios mineiros, com o objetivo de incentivar a execução de
políticas públicas específicas. Há que se ressaltar que, como mostrado no item anterior e na Tabela
37 para o município de Arcos, e Tabela 38 para o município de Pains, o valor do repasse aos
municípios abrangidos neste diagnóstico é bastante baixo.
A dimensão Esporte do IMRS abarca indicadores que retratam não só a situação existente,
mas também a forma de gestão e os esforços empreendidos pelos governos municipais em termos
de programas e de políticas públicas voltadas para o setor.
A dimensão “Esporte” está inserida no IMRS 2018 no índice “IMRS – Cultura e Esporte”,
com peso de 15%. Esse índice é construído a partir de seis indicadores, dos quais apenas um diz
respeito efetivamente ao tema “esporte”. Os indicadores que compõem o “IMRS – Cultura e
Esporte” são os seguintes:
▪

Existência de biblioteca;

▪

Pluralidade de equipamentos culturais exceto biblioteca;

▪

Existência de banda de música;

▪

Pluralidade de grupos artísticos;

▪

Gestão e preservação do patrimônio cultural;

▪

Percentual de alunos em escolas com quadra de esporte.
Página 90 de 164

Estudo de Impacto Ambiental da Ampliação da Mina da Bocaina
Volume 2 – Parte 3: Diagnóstico do Meio Socioeconômico
Muito embora o IMRS, por meio do indicador “IMRS – Cultura e Esporte”, tenha somente
uma dimensão relacionada ao esporte, a base de dados relacionados ao IMRS disponibilizados
pela Fundação João Pinheiro (FJP, 2020) traz mais informações sobre o tema. Os indicadores
relacionados ao tema “esporte” são apresentados na Tabela 41, para o município de Arcos, e
Tabela 42, para Pains.
Tabela 41 – Indicadores de esporte do município de Arcos, série histórica 2000-2018. Fonte: (FJP,
2020).
2010

2011

2012

2013

Anos
2014

2015

2016

2017

2018

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

-

-

-

-

-

13

13

13

13

-

-

-

-

-

Sim

Sim

Sim

Sim

46,25

70

152

210

0

123

176,5

265,63

261,63

48,94%

61,92%

64,70%

62,36%

59,57%

60,83%

58,74%

56,75%

56,00%

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Gasto per capita com esporto e lazer

R$ 49,69

R$ 32,91

R$ 47,92

R$ 36,71

R$ 38,17

R$ 29,95

R$ 46,71

R$ 43,94

R$ 60,20

Esforço orçamentário em esporto e
lazer

3,71%

2,07%

3,08%

2,04%

1,76%

1,39%

1,90%

1,81%

2,47%

Município de Arcos
Existência de pelo menos uma
instalação de esporte
Quantidade de instalações esportivas
municipais
Execução de ações, projetos ou
programas esportivos pela prefeitura
Pontuação pela participação em progr.
governamentais de esporte
Percentual de alunos em escolas com
quadra de esporte
Conselho Municipal de Esportes em
Atividade

Tabela 42 – Indicadores de esporte do município de Pains, série histórica 2000-2018. Fonte: (FJP,
2020).
Município de Pains
Existência de pelo menos uma
instalação de esporte
Quantidade de instalações esportivas
municipais
Execução de ações, projetos ou
programas esportivos pela prefeitura
Pontuação pela participação em progr.
governamentais de esporte
Percentual de alunos em escolas com
quadra de esporte
Conselho Municipal de Esportes em
Atividade

2000

2002

2004

2006

Anos
2008

2010

2012

2014

2016

não

não

não

não

não

sim

sim

sim

sim

-

-

-

-

-

6

6

6

6

-

-

-

-

-

Sim

Sim

Sim

Sim

0

0

0

35

64,5

0

0

21

0

45,38%

48,83%

46,56%

45,93%

44,37%

44,60%

44,37%

45,15%

43,54%

não

não

não

sim

sim

não

não

sim

não

R$ 65,89

R$ 76,26

R$ 60,41

R$ 52,16

R$ 76,07

R$ 77,96

2,48%

2,49%

1,86%

1,46%

1,95%

1,93%

Gasto per capita com esporto e lazer

R$ 56,92

Esforço orçamentário em esporto e
lazer

3,00%

R$ 63,25 R$ 100,58

2,79%

4,03%

Ambos os municípios possuem instalações esportivas disponíveis para seus habitantes,
sendo 13 instalações em Arcos e 6 em Pains, e ambos os municípios também realizam ações e
projetos relativos ao esporte. No entanto, Pains tem nível mais baixo de participação em programas
governamentais de esporte, em comparação com Arcos.
O percentual de alunos em escolas com quadras de esporte é um pouco superior em Arcos
(56%) em comparação com Pains (43,5%).
O Órgão Gestor do Esporte em Arcos é a Secretaria Municipal em conjunto com outras
políticas setoriais. Esta secretaria está subordinada e/ou associada à cultura, lazer e ao turismo.
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A Lei orgânica de Arcos aborda o esporte como importante assunto e com base nela foi instituído
em 2011 o Sistema Municipal de Esporte.
Em Arcos destaca-se a infraestrutura denominada “Parque Municipal de Esportes” (PAME),
considerada uma referência para a região, por se tratar de um complexo com ginásio poliesportivo,
piscina olímpica e uma com formato adequado para uso de hidroginástica, duas quadras externas,
pista de caminhada, quadra de areia, parquinho de madeira, campo de futebol, pista para prática
de treinamentos de atletismo, bosque e lago artificial.
O ginásio de esportes, inaugurado em 1983, após um período sem condições de uso, com
a quadra, o telhado e outros equipamentos dele comprometidos, foi reformado e recentemente
reinaugurado.
Figura 31 – Imagens da reforma realizada no ginásio de esportes de Arcos. Fonte: Prefeitura
Municipal de Arcos.

No local a Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo desenvolve vários projetos que
buscam o incentivo à prática esportiva e de lazer. Atualmente acontecem no local atividades
voltadas para crianças, jovens e adultos, incluindo: natação Infantil e adulto; treinamento funcional;
hidroginástica; yoga; zumba; forró; zouk; bolero; handebol; basquete; futsal e voleibol.
Arcos, com apoio da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo recebeu em 2017 o
IV Desafio Mountain Bike em seu parque aquático, onde reuniu diversos ciclistas de todo o estado.
Ações como estas promovem e estimulam os jovens às práticas de esportes com ênfase na saúde.
Outro evento realizado e de grande importância para o município é a Olimpíada das APAEs, onde
diversos outros municípios também participam promovendo a integração, convivência e estímulos
das APAEs ao esporte.
Existe um grande incentivo ao esporte nas escolas de Arcos através dos Jogos Escolares
Arcoenses que, em parceria com a Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo fomenta a
competição em várias modalidades esportivas como futsal, peteca, voleibol, atletismo, natação,
handebol, basquete e queimada para atletas de 9 a 17 anos.
Em Pains o Órgão Gestor do esporte é a Secretaria Municipal exclusiva para esporte e
conta com um Conselho Municipal de esporte.
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2.9.5. Cultura
Numa concepção abrangente, cultura é toda e qualquer criação simbólica ou manifestação
humana e sua inter-relação com o ambiente que integram um amplo sistema de significações.
Essa visão está presente na Constituição de 1988, em seu artigo 216, que reconhece como
patrimônio cultural brasileiro, além das edificações, obras, objetos e documentos, as formas de
expressão e os modos de criar, fazer e viver, bem como as criações científicas, artísticas e
tecnológicas dos diferentes grupos sociais formadores da sociedade brasileira (FJP, 2020).
Essa definição ressalta a importância de se reconhecer a diversidade como a principal
característica da cultura, constituída a partir de relações sociais e práticas culturais em campos
distintos. Desse modo, a política pública de cultura deve caminhar rumo à valorização da
diversidade cultural e à criação de instrumentos que permitam a expressão dessa diversidade, de
modo a fomentar a produção cultural e a contribuir para a criação de redes mais amplas de
circulação de bens culturais (FJP, 2020).
Como citado anteriormente, no item 2.9.4, um dos componentes do IMRS 2018 é o índice
“IMRS – Cultura e Esporte”, com peso de 15%. Esse índice é construído a partir de seis indicadores
selecionados entre os diversos indicadores constantes das dimensões Cultura e Esporte, sendo
cinco deles proveniente da dimensão Cultura: existência de biblioteca; pluralidade de
equipamentos culturais exceto biblioteca; existência de banda de música; pluralidade de grupos
artísticos; e gestão e preservação do patrimônio cultural.
A base de dados da Fundação João Pinheiro relacionada com o IMRS é mais rica e traz
mais informações a respeito dos aspectos culturais dos municípios. Os indicadores reunidos na
dimensão “Cultura” buscam retratar dois temas: situação e gestão. No tema situação encontramse indicadores relacionados à existência de equipamentos culturais (museu, teatro, cinema,
centros culturais, bibliotecas e centros de documentação ou arquivos públicos), de meios de
comunicação, de bandas de música e de outros grupos culturais e artísticos (cineclubes, grupos
de dança, capoeira, associações literárias, artistas visuais etc.).
No tema gestão estão indicadores que informam sobre a gestão da cultura e do patrimônio
cultural no nível municipal. Esses indicadores buscam aferir a existência de um aparato
institucional orientado para o setor, a existência e atuação de conselhos municipais de cultura e
de patrimônio cultural, a existência de uma legislação de proteção do patrimônio cultural, de fundos
municipais de cultura e/ou de patrimônio, tombamentos e registros do patrimônio cultural dentre
outros.
A gestão e preservação do patrimônio cultural é medida pela pontuação dos municípios
conferida pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHAMG),
na política de distribuição do ICMS Cultural. Essa pontuação corresponde ao somatório das
pontuações relacionadas com a Política Cultural Local (PCL) e com as ações de preservação do
patrimônio cultural. A primeira está relacionada com as exigências estabelecidas pelo IEPHA para
a estruturação institucional na área do patrimônio cultural. Para receber a pontuação máxima, o
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município deve possuir legislação municipal de proteção ao patrimônio cultural; comprovar a
instituição e atuação do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural; possuir setor ou departamento
responsável pelo patrimônio cultural; desenvolver projetos e ações de educação patrimonial; e
elaborar e executar plano de inventário.
Os indicadores da cultura no município de Arcos são descritos na Tabela 43, a seguir.
Tabela 43 – Indicadores de cultura do município de Arcos, série histórica 2010-2017. Fonte: (FJP,
2020).
Anos
Município de Arcos

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Existência de museu

não

sim

sim

sim

não

não

não

não

Existência de teatro

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

Existência de cinema

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

Existência de biblioteca

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

Existência de centro cultural

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

Pluralidade de equipamentos culturais
exceto biblioteca

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

Existência de banda de música

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

Pluralidade de grupos artísticos

Média

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Disponib. meios de comunicação

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Tombamentos federais e/ou estaduais

0

0

0

0

0

0

0

0

Tombamentos municipais

1

3

0

3

3

1

3

3

Número de bibliotecas

1

1

1

1

1

1

1

1

Tamanho do acervo da biblioteca
pública municipal

20.001 - 50.000 20.001 - 50.000 20.001 - 50.000 20.001 - 50.000 20.001 - 50.000 20.001 - 50.000 20.001 - 50.000 20.001 - 50.000

Número de leitores por mês

891

930

930

930

200

200

200

200

Média mensal de empréstimo

-

441

441

441

420

420

420

420

sim

-

-

-

-

-

-

sim

-

-

-

-

-

-

-

sim

R$ 61.486,37

R$ 76.215,75

R$ 101.300,70

R$ 95.599,87

R$ 320.173,01

R$ 191.198,61

R$ 12.880,59

R$ 164.268,90

R$

R$

24,63

R$

24,17

R$

R$

39,88

R$

18,90

R$

27,44

R$

31,05

R$

-

R$

-

R$

0,03 R$

0,01

R$

-

R$

-

R$

0,10

Existência de lei municipal de
preservação do patrimônio cultural
Existência de arquivo público ou
centro de documentação
ICMS Patrimônio Cultural
Gasto per capita com difusão cultural

22,80

Gasto per capita com atividades de
R$
0,13
preservação do patrimônio cultural
Esforço orçamentário em difusão
1,7
cultural
Esforço orçamentário em atividades de
0,01
preservação do patrimônio cultural
Existência de Conselho Municipal de
sim
Cultura
Existência de Conselho de Patrimônio
sim
Cultural
Existência de fundo municipal de
cultura

34,88

1,55

1,55

1,93

1,83

0,87

1,12

1,28

0

0

0

0

0

0

0

não

não

não

não

não

-

não

sim

sim

sim

sim

sim

-

sim

-

-

-

-

-

-

não
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Tabela 44 – Indicadores de cultura do município de Pains, série histórica 2010-2017. Fonte: (FJP,
2020).
Anos
Município de Pains

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Existência de museu

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

Existência de teatro

não

não

não

não

não

não

não

não

Existência de cinema

não

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

Existência de biblioteca

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

Existência de centro cultural

não

não

não

não

sim

sim

sim

sim

Pluralidade de equipamentos culturais
exceto biblioteca

não

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

Existência de banda de música

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

Pluralidade de grupos artísticos

Média

Média

Média

Média

Média

Média

Média

Média

Disponib. meios de comunicação

Média

Média

Média

Média

Média

Média

Média

Média

Gestão e preservação do patrimônio
cultural

8,5

10,3

5,95

3,9

4

6,4

10,35

4,74

Tombamentos federais e/ou estaduais

0

0

0

0

0

0

0

0

Tombamentos municipais

1

2

2

1

2

2

2

2

Número de bibliotecas

1

1

1

1

1

1

1

1

Tamanho do acervo da biblioteca
pública municipal

3.001 - 5.000

5.001 - 10.000

5.001 - 10.000

5.001 - 10.000

5.001 - 10.000

5.001 - 10.000

5.001 - 10.000

5.001 - 10.000

Número de leitores por mês

200

300

300

300

250

250

250

250

Média mensal de empréstimo

-

350

350

350

350

350

350

350

sim

-

-

-

-

-

-

sim

-

-

-

-

-

-

-

sim

R$ 92.229,11

R$ 78.197,27

R$ 113.290,08

R$ 82.288,79

R$ 89.743,02

R$ 121.085,61

R$ 111.436,59

R$ 165.094,03

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

63,56

5,48 R$

6,10

Existência de lei municipal de
preservação do patrimônio cultural
Existência de arquivo público ou
centro de documentação
ICMS Patrimônio Cultural
Gasto per capita com difusão cultural
Gasto per capita com atividades de
preservação do patrimônio cultural
Esforço orçamentário em difusão
cultural
Esforço orçamentário em ativ.
preservação do patrimônio cultural
Existência de Conselho Municipal de
Cultura
Existência de Conselho de Patrimônio
Cultural
Existência de fundo municipal de
cultura

24,99

R$

34,44

6,56 R$

33,29

2,30 R$

25,95

2,81 R$

87,07

5,95 R$

69,58

5,22 R$

46,98

4,74 R$

1,32%

1,52%

1,33%

0,98%

2,85%

2,14%

1,32%

1,63%

0,35%

0,10%

0,11%

0,22%

0,17%

0,15%

0,15%

0,16%

não

sim

sim

sim

sim

sim

-

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

-

sim

-

-

-

-

-

-

-

sim

Tanto Arcos quanto Pains possuem biblioteca, cinema e teatro; enquanto Pains tem um
importante museu para a região, o Museu Arqueológico do Carste do Alto São Francisco (Figura
32), Arcos conta com um belo centro cultural, a Casa da Cultura do município (Figura 33).
Inaugurado em Abril de 2010, o Museu Arqueológico do Carste do Alto São Francisco reúne
em seu acervo artefatos arqueológicos que ajudam a contar a história da ocupação humana
regional, que remonta há 12 mil anos. O local conta com objetos como mapas, fotos, além de
imagens de cavernas da região do Alto São Francisco que retratam principalmente a ocupação da
região na era pré-colombiana e toda sua relação com as cavernas e o carste.
A Casa da Cultura de Arcos possui amplo anfiteatro, espaço para exposições e estrutura
de salas para a realização de atividades culturais. Vale ressaltar que em visita recente, realizada
durante o Diagnóstico Socioambiental Participativo, o local indicava a necessidade de reformas
em sua infraestrutura.
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Figura 32 - Museu Arqueológico do Carste do Alto São Francisco. Fonte:

Figura 33 – Casa da Cultura de Arcos. Fonte: Prefeitura Municipal de Arcos.
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De acordo com os indicadores do IMRS (FJP, 2020), ambos os municípios contam com
uma biblioteca; destaca-se o número bastante reduzido de leitores informado, sem nenhuma
indicação de aumento ao longo dos anos. As bibliotecas são espaços extremamente relevantes e
que, em decorrência dos avanços tecnológicos, requerem modernização e atualização das suas
funções e espaços. Os dados de leitores por mês informados não indicam que as bibliotecas de
Arcos e Pains já passaram por essa transformação para atrair mais leitores.
Ainda de acordo com os indicadores do IMRS (FJP, 2020), Arcos possui os indicadores
“pluralidade de grupos artísticos” e “disponibilidade de meios de comunicação” classificados como
“alta”, enquanto em Pains ambos indicadores recebem classificação “média”.
Arcos possui três itens de tombamento municipal e Pains, dois. Nenhum possui bens
tombados na esfera federal. Esse tema será explorado mais adiante, no item 2.10.
Vale ainda destacar os indicadores de gasto per capita “com difusão cultural” e “com
atividades de preservação do patrimônio cultural”. Pains tem um gasto maior per capita com
difusão (R$63,56 ante R$31,05) e, ainda mais importante, o gasto per capita com atividades de
preservação do patrimônio cultural também é superior – embora ambos sejam bastante baixos
(R$6,10 em Pains e R$0,10 em Arcos).

2.9.6. Turismo e Lazer
Esta seção busca trazer atrativos turísticos atuais e potenciais, que representam uma
oportunidade para os municípios que buscam se desenvolver de forma sustentável e agregar valor
à sua cidade. Ao valorizar as manifestações culturais, folclóricas, culinária, saberes e fazeres,
artesanato e a arquitetura da cidade, o Turismo Cultural promove a autoestima da população local
e contribui para a geração de renda.
Entretanto, para se tornar realmente atrativo aos visitantes, o Turismo Cultural deve
envolver a comunidade em torno deste objetivo, não só pela possibilidade do desenvolvimento da
economia local com a entrada de divisas, mas principalmente visando ao aproveitamento dos
arranjos produtivos culturais como propulsor do espírito comunitário e da melhoria da qualidade
de vida da população.
A chave para esta premissa está em estabelecer um planejamento com definição de
objetivos, conteúdos, gestão e formas de promoção, buscando integrar a comunidade em todo o
contexto, aproveitando a história local e seus correlatos materiais resultantes da ação do homem
em seu meio. Neste sentido, é importante promover políticas que conciliem o desenvolvimento do
turismo com a preservação do patrimônio material, imaterial, natural e paisagístico.
Com relação ao desenvolvimento do turismo no estado de Minas Gerais, o governo
implementou em 2003, por meio do Decreto-Lei Estadual n° 43.321, uma política pública de
regionalização do turismo do estado. Foram criadas as associações de circuitos turísticos, que
congregam municípios de uma mesma região que tenham semelhanças e afinidades culturais,
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sociais e econômicas. O objetivo principal é organizar e desenvolver a atividade turística,
valorizando a identidade regional. Foram criados 52 (cinquenta e dois) circuitos turísticos em Minas
Gerais.
Os municípios de Arcos e Pains pertencem ao mesmo circuito turístico – Circuito Turístico
de Grutas e Mar de Minas.
O Circuito Turístico Grutas e Mar de Minas abrange os municípios de Arcos, Boa
Esperança, Campo Belo, Candeias, Cristais, Formiga, Iguatama, Lagoa da Prata, Pains e Pimenta,
na região Centro-Oeste do estado. O Circuito Grutas e Mar de Minas foi certificado em 5 de janeiro
de 2006 e teve sua certificação renovada em 2009/2010.
De acordo com as informações disponibilizadas pelo site “Descubra Minas” (SENAC-MG,
2020), o Circuito tem como objetivo principal fazer com que se transformem em produto turístico
três grandes potenciais regionais: o Lago de Furnas (em Pimenta); a região do calcário, com
centenas de grutas e paredões (em Pains), e o Rio São Francisco (em Iguatama).
Na região existem catalogadas centenas grutas e cavernas, algumas com potencial de
visitação turística, pinturas rupestres em localidades – o mais famoso o painel do Sítio Posse
Grande – e alto número de fazendas centenárias, com grande potencial para exploração turística.
Indubitavelmente, atualmente o Lago de Furnas é o principal atrativo turístico, com o
turismo náutico despontando como grande vocação do circuito.
No rio São Francisco encontra-se ainda, na região de Iguatama, o Cânion do São
Francisco, um dos cenários mais bonitos de todo o seu percurso.
A Vila de Corumbá, situada na Área de Influência Direta (AID) do Meio Socioeconômico, é
um dos atrativos que vem sendo trabalhado pelo o Circuito Turístico Grutas e Mar de Minas,
juntamente como Centro de Visitantes (núcleo museológico) da unidade de conservação Estação
Ecológica de Corumbá, recentemente reaberto após ações realizadas pela CSN. Na Comunidade
de Corumbá se faz também um trabalho de resgate histórico cultural – considerando aspectos o
histórico de ocupação do sertão no Oeste de Minas Gerais descritos no item 2.1.1 deste
diagnóstico. As citações históricas remetem ao Quilombo do Ambrósio, o qual segundo estudos
(RAMALHO, 2015) foi construído entre as cidades mineiras de Ibiá e São Gotardo, na bacia do
Rio Grande. Na verdade, as ocupações por escravos (povoações), índios e vadios se espalhavam
por todo o sertão Oeste da atual Minas Gerais, não havendo ainda registros históricos na
comunidade do Corumbá, lembrando que podem ser encontradas senzalas em alguns casarões
históricos de fazendas da região, que se desenvolveu a partir da doação de terras por meio de
sesmarias.
Também vem sendo trabalhado o turismo rural na região, com destaque para a Fazenda
Santana, localizada na comunidade Sobradinho, em Arcos, onde é feito o “queijo cárstico”. O queijo
da fazenda ganhou o prêmio de melhor queijo do “1° festival de queijo cárstico de Arcos”, realizado
recentemente.
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Outro atrativo turístico da região e importante área de lazer é o “Rastro de São Pedro”.
Trata-se de um maciço calcário preservado, situado a 7 km de Arcos, onde é realizada a prática
de escalada, dada sua altíssima qualidade para esta prática esportiva.
Segundo publicação do Grupo de Trabalho Arcos – MG (GT ARCOS, 2016), as atividades
de escalada esportiva no local iniciaram-se nos anos de 1990, permanecendo com um número
restrito de vias até 2009, quando se iniciou a expansão do pico. Atualmente existem mais de 150
vias de escalada esportiva no Rastro de São Pedro, que variam do 4º ao 9b (BR) em termos de
escala de dificuldade, além de muitas outras vias de escalada móvel já grampeadas de modo a
possibilitar a prática do rapel. O local possui uma edificação como abrigo base onde visitantes
podem pernoitar, sendo também realizado o camping no local. O município conta com um grupo
de escalada organizado para a execução das práticas de escalada esportiva: o Grupo de Trabalho
Arcos – MG, o qual pratica a escalada e promove eventos no local.
A seguir, na Figura 34, são apresentadas fotos do Rastro de São Pedro.
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Figura 34 – Imagens do Rastro de São Pedro: [A] Abrigo; [B} Vista a partir do local; [C] e [D]
praticantes de escalada no Rastro de São Pedro. Fonte: Grupo de Trabalho Arcos – MG no
Facebook.
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Com relação às grutas mais conhecidas na região, as informações são apresentadas no
próximo item.
Cabe ainda destacar que o Circuito Turístico Grutas e Mar de Minas possui sua Instância
de Governança Regional (IGR) com sede no município de Formiga, sendo uma instituição bastante
ativa para a promoção do turismo local, com a promoção de cursos de qualificação e treinamento
sobre o turismo rural e atividades de valorização do turismo na região, na busca da estruturação e
consolidação da atividade turística na região.
Por fim, ressalta-se que os municípios de Arcos, Campo Belo, Cristais, Formiga, Pains e
Pimenta em 2019 passaram a compor o “Mapa do Turismo” do Ministério do Turismo, ao
atenderem todos os requisitos do órgão. Tal mapa é um instrumento do Programa de
Regionalização do Turismo, que orienta a atuação do ministério do desenvolvimento de suas
políticas públicas.
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2.10. Patrimônio Natural, Histórico e Arqueológico
Com relação aos elementos do Patrimônio Natural, Histórico, Cultural e Arqueológico, é
necessário citar que a CSN já realizou os devidos estudos técnicos sobre esses temas no âmbito
dos processos legais de referência junto ao IEPHA e ao IPHAN.
As informações apresentadas a seguir a respeito dos patrimônios histórico e cultural, bens
materiais e imateriais e patrimônio arqueológico foram retiradas dos documentos de referência, a
saber:
▪

RAIBC - Relatório de Avaliação de Impacto aos Bens Culturais Tombados, Valorados e
Registrados – RAIBC – do Complexo Minerário da CSN - Arcos e Pains, MG (SIGNUS
VITAE, 2017);

▪

RAIPI – Relatório de Avaliação de Impactos ao Patrimônio Imaterial do Complexo Minerário
da CSN - Arcos / Pains, MG, revisão 2 (SIGNUS VITAE, 2019);

▪

RAIPA – Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico do Complexo
Minerário da CSN Arcos (SIGNUS VITAE, 2019).

2.10.1.

Bens Culturais Presentes na Área do Estudo

Para a caracterização da Área de Estudo quanto aos aspectos relacionados ao Patrimônio
Histórico-Cultural foi realizada pesquisa bibliográfica e levantamento de dados cadastrais no
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), no Instituto Estadual do Patrimônio
Histórica e Artístico de Minas Gerais (IEPHA-MG) e junto às prefeituras dos municípios de Arcos
e Pains. O conjunto completo de informações sobre o patrimônio reconhecido nos municípios
consta do EPIC – Estudo de Impacto ao Patrimônio Cultural (SIGNUS VITAE, 2017).
Conforme apresentado nos respectivos IPAC – Inventário de Proteção de Inventário do
Acervo Cultural (Exercício 2017) elaborados pelas Secretarias Municipais de Cultura, o município
de Arcos possui 8 bens tombados e o município de Pains, por sua vez, possui 5 bens tombados.
Importante notar que tais informações diferem das que constam no IMRS, já apresentadas
anteriormente.
A Tabela 45 traz a indicação dos 13 bens tombados nos municípios de Arcos e Pains. Na
Figura 35, além dos bens tombados há a indicação da Área de Influência Direta (AID) do Meio
Socioeconômico e também das cavernas mais conhecidas e relevantes nas cidades de Arcos e
Pains. Também consta no mapa a distância em linha reta entre esses bens e o empreendimento.
De acordo com os dados do EPIC (SIGNUS VITAE, 2017), nenhum tombamento em nível
estadual e federal consta dos bancos de dados dos órgãos responsáveis (IEPHA e IPHAN,
respectivamente); no entanto, há registros de vários sítios arqueológicos na região, que também é
rica em cavidades naturais.

Página 102 de 164

Estudo de Impacto Ambiental da Ampliação da Mina da Bocaina
Volume 2 – Parte 3: Diagnóstico do Meio Socioeconômico
Tabela 45 – Bens culturais tombados nos municípios de Arcos e Pains, MG. Fonte: (SIGNUS VITAE,
2017).

Bens culturais de natureza material identificado por meio de tombamento na área de
influência.
Patrimônio cultural

Tipo

(X) Edificação
( ) Conjunto; núcleo
Distribuidora Geral de Energia;
( ) Integrado
Casa da Banda. Rua Ascânio Lima, 50.
( ) Sítio natural
Arcos – MG.
( ) Arqueologia
( ) Espeleologia
(X) Edificação
( ) Conjunto; núcleo
Cruzeiro;
( ) Integrado
Avenida Travessa Paulo Jacinto, s/n.
( ) Sítio natural
Arcos – MG.
( ) Arqueologia
( ) Espeleologia
( ) Edificação
Gruta da Cazanga;
( ) Conjunto; núcleo
Estrada para a sede da Mineração João Vaz ( ) Integrado
(X) Sítio natural
Sobrinho Ltda.
( ) Arqueologia
Arcos – MG.
(X) Espeleologia
( ) Edificação
Congado Reinado de Nossa Senhora do (X) Conjunto; núcleo
Rosário;
(X) Integrado
Sede.
( ) Sítio natural
Arcos – MG.
( ) Arqueologia
( ) Espeleologia
(X) Edificação
( ) Conjunto; núcleo
Capela de São Julião;
(X) Integrado
Estrada Municipal Arcos / Paineiras.
( ) Sítio natural
Arcos – MG.
( ) Arqueologia
( ) Espeleologia
(X) Edificação
( ) Conjunto; núcleo
Capela do Senhor Bom Jesus;
(X) Integrado
Estrada Paineiras / Calciolândia.
( ) Sítio natural
Arcos – MG.
( ) Arqueologia
( ) Espeleologia
(X) Edificação
( ) Conjunto; núcleo
Subestação de Usina de Força;
(X) Integrado
Rua Professor Francisco Fernandes, s/n.
( ) Sítio natural
Arcos – MG.
( ) Arqueologia
( ) Espeleologia
( ) Edificação
(X) Conjunto; núcleo
Parque Municipal da Usina Velha;
( ) Integrado
Estrada Arcos / São Domingos.
(X) Sítio natural
Arcos – MG.
( ) Arqueologia
( ) Espeleologia
(X) Edificação
Escola Municipal Prof. João Batista
( ) Conjunto; núcleo
Rodarte;
(X) Integrado
( ) Sítio natural
Av. Gonçalves de Melo, 219.
( ) Arqueologia
Pains – MG.
( ) Espeleologia

Proteção

Tutela

(X) Tombados
( ) Registrados
( ) Inventariados

( ) Federal
( ) Estadual
(X) Municipal

(X) Tombados
( ) Registrados
( ) Inventariados

( ) Federal
( ) Estadual
(X) Municipal

(X) Tombados
( ) Registrados
( ) Inventariados

( ) Federal
( ) Estadual
(X) Municipal

(X) Tombados
( ) Registrados
( ) Inventariados

( ) Federal
( ) Estadual
(X) Municipal

(X) Tombados
( ) Registrados
( ) Inventariados

( ) Federal
( ) Estadual
(X) Municipal

(X) Tombados
( ) Registrados
( ) Inventariados

( ) Federal
( ) Estadual
(X) Municipal

(X) Tombados
( ) Registrados
( ) Inventariados

( ) Federal
( ) Estadual
(X) Municipal

(X) Tombados
( ) Registrados
( ) Inventariados

( ) Federal
( ) Estadual
(X) Municipal

(X) Tombados
( ) Registrados
( ) Inventariados

( ) Federal
( ) Estadual
(X) Municipal
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Bens culturais de natureza material identificado por meio de tombamento na área de
influência.
Patrimônio cultural

Conjunto Paisagístico Pedra do Cálice.
Pains – MG.

Museu Arqueológico do Carste do Alto
São Francisco - MAC.
Pains – MG.

Urna Funerária do MAC.
Pains – MG.

Banda de Música Santa Cecília.
Pains – MG.

Tipo
( ) Edificação
(X) Conjunto; núcleo
( ) Integrado
(X) Sítio natural
( ) Arqueologia
( ) Espeleologia
( ) Edificação
(X) Conjunto; núcleo
(X) Integrado
(X) Sítio natural
( ) Arqueologia
( ) Espeleologia
( ) Edificação
( ) Conjunto; núcleo
( ) Integrado
( ) Sítio natural
(X) Arqueologia
( ) Espeleologia
( ) Edificação
(X) Conjunto; núcleo
( ) Integrado
( ) Sítio natural
( ) Arqueologia
( ) Espeleologia

Proteção

Tutela

(X) Tombados
( ) Registrados
( ) Inventariados

( ) Federal
( ) Estadual
(X) Municipal

(X) Tombados
( ) Registrados
( ) Inventariados

( ) Federal
( ) Estadual
(X) Municipal

(X) Tombados
( ) Registrados
( ) Inventariados

( ) Federal
( ) Estadual
(X) Municipal

(X) Tombados
( ) Registrados
( ) Inventariados

( ) Federal
( ) Estadual
(X) Municipal
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Os municípios de Arcos e Pains também possuem amplo conjunto de bens inventariados:
são 130 no município de Arcos e o mesmo número em Pains. Como mostra o Gráfico 1, houve
grande crescimento do número de bens inventariados entre os anos de 2007 a 2016.
Gráfico 1 – Bens inventariados nos municípios de Arcos e Pains.

2.10.2.

O Patrimônio Cultural no Município de Pains
Bens Tombados

Conforme já citado, existem 5 (cinco) bens tombados a nível municipal. A seguir apresentase uma breve descrição dos bens tombados em Pains, em ordem cronológica do tombamento:
▪

Escola Municipal Prof. João Batista Rodarte (Figura 36): Decreto de Tombamento n° (não
informado). Data do tombamento: 15/03/2006. Inscrição nº 001 Livro do Tombo. Dossiê
enviado ao IEPHA/MG em Março/2006, o qual encontra-se aprovado pelo órgão.
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Figura 36 – Escola Municipal Prof. João Batista Rodarte.

▪

Conjunto Paisagístico Pedra do Cálice (Figura 37): Decreto de Tombamento n°

15/2008. Data do tombamento: 02/04/2008. Inscrição nº 002 Livro do Tombo. Dossiê
enviado ao IEPHA/MG em Abril/2009, o qual encontra-se aprovado pelo órgão.
Figura 37 – Conjunto paisagístico Pedra do Cálice.

Página 109 de 164

Estudo de Impacto Ambiental da Ampliação da Mina da Bocaina
Volume 2 – Parte 3: Diagnóstico do Meio Socioeconômico
▪

Museu Arqueológico do Carste do Alto São Francisco – MAC (Figura 38): Decreto de
Tombamento n°: 32/2010. Data de Tombamento: 30/12/2010. Inscrição nº 003 Livro do
Tombo. Não possui dossiê aprovado pelo IEPHA.
Figura 38 – Museu Arqueológico do Carste do Alto São Francisco – MAC (Fonte: MAC).

▪

Urna Funerária do MAC (Figura 39): Decreto de Tombamento: possui somente o parecer de
tombamento definitivo emitido pelo COMPAC (Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de
Pains). Data de tombamento: 06/11/2015 – Inscrição nº 004 Livro do Tombo. Não possui
dossiê aprovado pelo IEPHA.
Figura 39 – Urna funerária do MAC.
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Demais Elementos do Patrimônio Local
2.10.2.2.1. Comunidade Corumbá
O pequeno povoado denominado de Corumbá recebe o nome dado à região onde se insere
derivado da antiga fazenda onde se inserem suas terras. Nessa região do município de Pains, bem
próximo ao limite político de Arcos, a Comunidade de Corumbá abriga moradores descendentes
de trabalhadores rurais livres e de negros com laços remotos à época da escravidão. Seus traços,
comuns a essa “cultura caipira” que se espalha também por todo o Estado de Minas Gerais e
parcelas de Goiás e Mato Grosso do Sul, ainda que com sutis diversidades, é um dos componentes
fundamentais do conjunto de patrimônios da região: a alimentação, o imaginário, a história oral, as
memórias, as técnicas de trabalho e de relação com o meio, materializadas numa íntima relação
entre espaço, trabalho, tempo e alimentação.
Da mesma forma a intensa religiosidade na Comunidade de Corumbá se apresenta de
modo significativo, representada tanto nos atos religiosos quanto nos festejos, danças, folguedos
e, novamente, na alimentação, sempre cheia de ritos e tabus de ordem religiosa.
Figura 40 – Visão geral da entrada da comunidade de Corumbá, acesso por Arcos e fachada frontal
da Igreja católica de Corumbá.

Ao mesmo tempo a presença da população afrodescendente marca certa divisão, que
rememora a história social, nas manifestações do patrimônio intangível, como nas congadas, vetor
de autoafirmação e de coesão dos grupos sociais.
Durante os trabalhos de campo foram verificados alguns de seus itens tradicionais,
apontados pela própria comunidade como sendo “pratos ou quitutes típicos”, como o biscoito de
polvilho, queijo de tranca, e frango com ora-pro-nobis (do latim, rogai por nós), além da centenária
cachaça.
Por fim, mas não menos importante, está o patrimônio paisagístico, sem qualquer sombra
de dúvida o marco fundamental e mais significativo para as populações locais. Composto
sobretudo pelas escarpas do endocarste (paredões calcários) e pelas inúmeras grutas, fendas,
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sumidouros, lagoas, cavernas e cursos d´água, formando um conjunto indissociável da história e
da cultura local.
Desde a história regional até o imaginário com sua mitologia particular, as indicações
recorrentemente retornam aos marcos geográficos do carste, neste caso a relação com o elemento
água. De acordo com os relatos de moradores, havia uma mina d’água na comunidade de
Corumbá onde os próprios moradores mantinham sua limpeza e manutenção para usufruto do
bem natural compartilhado por todos os moradores. No entanto, devido ao progresso e a
modernidade esta mesma mina, hoje, é gerenciada por uma concessionária de tratamento e
distribuição de água da região que lacrou a mina d’agua impossibilitando a comunidade de acessar
este bem que por muitos anos foi parte do quotidianos desses moradores.
Além deles foram citadas pela comunidade local as pinturas rupestres do sítio da Posse
Grande, o córrego Santo António, Rastro de São Pedro, Sítio Arqueológico da Posse ou do
Corumbá.

2.10.2.2.2. Fazenda Corumbá / Estação Ecológica de Corumbá
No levantamento realizado merece destaque a sede da Fazenda Corumbá denominada na
pesquisa arqueológica (SIGNUS VITAE, 2014) como “Sobrado EPAMIG”, que faz parte do
contexto local há cerca de 100 anos.
A área também abrange a Estação Ecológica de Corumbá, criada na década de 1970,
primeiramente a partir da incorporação da área pela EPAMIG, e posteriormente com a conversão
de parte da propriedade rural em Unidade de Conservação, nos anos 90.
Figura 41 – Sobrado EPAMIG. (Arquivo: Signus Vitae)
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Figura 42 – Estação Ecológica de Corumbá.

2.10.2.2.3. Grutas Santuário e do Brega
As grutas do Brega e Santuário se destacam na região por sua extensão, volume e
características de preservação. De acordo com o estudo Projeto Arcos Pains Espeleologia
(PROAPE), realizado pela UFOP em parceria com a FEAM, IBAMA e Ministério Público Federal
(UFOP, 2012), tais cavidades apresentam ambientes espeleológicos raros, propícios a ocorrência
de espécies endêmicas e/ou troglóbias, bem como ambientes geográficos relevantes para a
conservação de ecossistemas aquáticos e terrestres.
As grutas do Brega e Santuário estão localizadas na porção Sul do município de Pains,
portanto distante da área limítrofe entre Arcos e Pains onde está situado o empreendimento da
CSN. O acesso às grutas do Brega e Santuário é feito por estrada rural derivada a partir da rodovia
MG-170, que liga Pains a Pimenta.
A Gruta Santuário localiza-se nas coordenadas UTM 419284 / 7741841 (Datum WGS-84)
e está situada no fundo de dolina, e possui acesso fácil, realizado através de pastagem.
Encontra-se em bom estado de conservação. Possui entrada principal com 2,5m de altura
em formato triangular horizontal. O seu desenvolvimento linear é estimado em 400m. Sua
morfologia apresenta planta baixa linear, cortes transversais elipsoidais horizontais e ogivais e
perfil longitudinal horizontal.
A Gruta do Brega localiza-se nas coordenadas UTM 419474/7742130/0, em área próxima
à Gruta Santuário. Possui acesso moderado, realizado através de vegetação arbórea e arbustiva
nativa em bom estado de conservação. Possui entrada em formato retangular e está localizada à
meia encosta. Possui uma extensão (desenvolvimento linear) de 670m. Sua morfologia apresenta
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planta baixa linear bifurcada, cortes transversais retangulares irregulares e perfil longitudinal
horizontal. Essa caverna possui vários depósitos químicos, tais como coraloides, cortinas,
escorrimentos, estalactites, estalagmites, microtravertinos e travertinos.
A Gruta do Brega possui amplos salões e condutos com potencial para exploração
turística, como mostra a Figura 43, a seguir.
Figura 43 – Salões internos da Gruta do Brega (Fonte: PROAPE, UFOP, 2012).

2.10.2.2.4. Gruta do Éden
A Gruta do Éden () é uma caverna calcária de grande importância, devido à sua beleza
cênica, dimensões expressivas, presença de espeleotemas raros, curso d’água perene, além de
outras características. Com 3.350 m mapeados, é considerada a 9ª maior caverna de Minas Gerais
e a 44ª maior caverna do Brasil. Possui um rio subterrâneo e contém diversos espeleotemas,
constituindo-se em um importante atrativo turístico da região, ainda pouco explorado e atualmente
fechado para visitação.
A Gruta do Éden, juntamente com a Gruta do Baú, são citadas no Relatório Final da Oficina
de Cavernas Turísticas, entre as 42 cavernas mineiras na região de abrangência do PAN Cavernas
do São Francisco com visitação turística ou com potencial turístico, considerando o levantamento
realizado pelo CECAV, de 2012 (ICMBIO-CECAV, 2014).
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De acordo com estudos desenvolvidos pelo CECAV (CADAMURO, 2007), na Zona Cárstica
de Pains o Sistema Espeleológico da Gruta do Éden tem alta relevância, visto que traz em suas
cavidades vadosas e freáticas o registro completo da evolução cárstica local e possui, talvez, a
cavidade natural de maior relevância local, além de constituir a rede de condutos e canais onde se
concentra grande parte do fluxo subterrâneo que garante a circulação hídrica na bacia e a vida ao
longo do Rio São Miguel, importante tributário do Alto São Francisco.
A importância da região da Gruta do Éden resultou na criação da unidade de conservação
Monumento Natural Municipal Jardim do Éden que abriga a Gruta do Éden e outras 60 grutas,
criado por meio do Decreto Municipal 040/2009 sendo objeto de contestação do TJMG (Processo
0039264-12.2010.8.13.0042). A região abriga também RPPN.
Figura 44 – Gruta do Éden. Fonte: adaptado de (CADAMURO, 2007), imagem de Dirceu Costa.
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2.10.3.

O Patrimônio Cultural no Município de Arcos
Bens Tombados

Nenhum tombamento em nível estadual e federal consta dos bancos de dados dos órgãos
federal e estadual. A nível municipal, como já citado Arcos possui oito (8) bens tombados.
A seguir será apresentada a relação dos bens tombados no município de Arcos – MG,
conforme documentação fornecida pela SEMCELT- Secretaria Municipal de Cultura, Esporte,
Lazer e Turismo de Arcos/MG.
▪

Distribuidora Geral de Energia Casa da Banda. Rua Ascânio Lima, 50;
Decreto de Tombamento n°: 2352/02 Data do tombamento: 27/03/2002
Dossiê enviado ao IEPHA/MG em Abril/2005, OBS: Dossiê aprovado pelo
IEPHA/MG;

▪

Cruzeiro, Avenida Travessa Paulo Jacinto, s/n; Decreto de
Tombamento n°: 1959/1999, Data do tombamento: 30/04/1999 - Dossiê
enviado ao IEPHA/MG em Abril/2000, OBS: Dossiê aprovado pelo
IEPHA/MG;

▪

Gruta da Cazanga, Estrada para a sede da Mineração João Vaz
Sobrinho Ltda.; Decreto de Tombamento n°: 3182/2009, Data do
tombamento: 21 de Dezembro de 2009 - Dossiê enviado IEPHA/MG em
Abr/2009. OBS.: Dossiê aprovado pelo IEPHA/MG;

▪

Congado Reinado de Nossa Senhora do Rosário – Sede; Decreto de
Tombamento n°: 17/12/2010 / nº 3.385 Data do tombamento: 17/12/2010
- Dossiê enviado ao IEPHA/MG em 15/01/2011 OBS.: Dossiê aprovado
pelo IEPHA/MG;

▪

Capela de São Julião, Estrada Municipal Arcos/Paineiras;
Decreto de

Tombamento n°: 2353/2002, Data do tombamento:

27/03/2002 - Dossiê enviado ao IEPHA/MG em Abril/2005, OBS:
Dossiê não aprovado pelo IEPHA/MG;
▪

Capela do Senhor Bom Jesus, Estrada Paineiras/Calciolândia;
Decreto de Tombamento n°: 2354/2002, Data do tombamento:
27/03/2002 - Dossiê enviado ao IEPHA/MG em Abril/2005, OBS: Dossiê
não aprovado pelo IEPHA/MG;
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▪

Subestação de Usina de Força, Rua Professor Francisco Fernandes,
s/n.; Decreto de Tombamento n°: 2355/2002, Data do tombamento:
27/03/2002 - Dossiê enviado ao IEPHA/MG em Abril/2005, OBS: Dossiê
não aprovado pelo IEPHA/MG;

▪

Parque Municipal da Usina Velha, Estrada Arcos / São Domingos;
Decreto de Tombamento n°: 2356/2002, Data do tombamento:
27/03/2002 - Dossiê enviado ao IEPHA/MG em Abril/2005, OBS:
Dossiê não aprovado pelo IEPHA/MG.

Demais Elementos do Patrimônio Local
2.10.3.2.1. Comunidade Boca da Mata

A comunidade de Boca da Mata (Figura 45) fazia parte da Fazenda dos Cupins,
propriedade de Procópio dos Santos, grande fazendeiro que produzia e plantava por toda a região
ao redor. Além do plantio produziam rapadura, derivados de milho e cachaça. A Fazenda Alegria
(mais conhecida como Fazenda do Criolo) – desmembramento da antiga fazenda – ainda hoje
produz cachaça no local, mantendo seu modo de fazer como na época da Fazenda dos Cupins,
dando origem à “cachaça do criolo”.

Figura 45 - Visão geral da entrada da comunidade Boca da Mata, e escola desativada.

Com relação às festividades, as informações a partir de entrevistas realizadas no âmbito
do EPIC/RIPC conferiram à comunidade somente as celebrações religiosas, com destaque para a
Folia de Reis, muito embora tal festividade não venha atraindo a atenção dos jovens locais.
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Figura 46 – Fazendo do Criolo, local de produção de cachaça tradicional no contexto local.

2.10.3.2.2. Gruta da Cazanga
Situada nas coordenadas UTM 0437726 N / 7756871E (Datum SIRGAS 2000), a Gruta da
Cazanga, com cerca de 1.000 metros de extensão, apresenta inestimável valor histórico, uma vez
que há registro da visita do naturalista alemão Wilhelm Ludwig von Eschwege a uma caverna no
sul de Minas Gerais, provavelmente a Gruta da Cazanga ou Loca Grande, como também era
conhecida. Essa “fama” da cavidade levou que a mesma fosse um atrativo visitado amplamente
visitado pela população de Arcos e região, bem como por visitantes vindos de regiões mais
distantes. Infelizmente isso causou danos extensos e irrecuperáveis às suas formações naturais,
a ponto de descaracterizá-la completamente. Como resultado de anos de visitação descontrolada
e não monitorada, a gruta encontra-se muito depredada e pichada, com incontáveis pichações,
como mostra a Figura 47.
Desde 2003 a empresa proprietária da área, Calcário Cazanga, mantém o acesso à Gruta
restrito, e informa que realiza o monitoramento semanal da área. A empresa instalou um portão
que permanece trancado e diversas placas de advertência sobre a proibição de adentrar a caverna
sem autorização (Figura 48).
Atualmente a demanda por visitas é relativamente baixa, ocorrendo ocasionalmente.
Mediante solicitação, a Calcário Cazanga destaca um técnico de segurança e outros funcionários
para acompanhar a visita.

Página 118 de 164

Estudo de Impacto Ambiental da Ampliação da Mina da Bocaina
Volume 2 – Parte 3: Diagnóstico do Meio Socioeconômico
Figura 47 – Trecho de entrada da Gruta da Cazanga, coberto de pichações (Fonte: Signus Vitae).

Figura 48 – Portão instalado pelo superficiário na entrada da trilha para a Gruta da Cazanga (Fonte:
Signus Vitae).
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2.11. Patrimônio Arqueológico

2.11.1.

Sítios Arqueológicos Cadastrados no Cadastro Nacional de Sítios

Arqueológicos / IPHAN
No que tange ao Patrimônio Histórico Cultural da região, cabe destacar que a quantidade
de sítios arqueológicos registrados no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos (CNSA) do
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).
O Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos (CNSA) é um banco de dados com as
informações com todo o detalhamento técnico e filiação cultural dos Sítios Arqueológicos
cadastrados junto ao IPHAN, parte integrante do Sistema de Gerenciamento do Patrimônio
Arqueológico (SGPA), criado em 1997.
De acordo com os dados do CNSA, são registrados 33 sítios arqueológicos no território de
Pains; a relação desses sítios é apresentada na Tabela 46. Esse número de sítios reflete somente
a intensidade de pesquisas até o momento desenvolvidas, referindo-se apenas aos dados que
foram até o momento inseridos no Cadastro Nacional do IPHAN.
Estes sítios já indicam a diversidade de contextos de ocupação e tipos de vestígios
arqueológicos que a região deve apresentar. Com base no conhecimento gerado até o presente,
sabe-se que a região apresenta uma ocupação indígena de longa duração e grande diversidade
cultural.
Tabela 46 - Sítios Arqueológicos cadastrados para ao município de Pains no Cadastro Nacional de
Sítios Arqueológicos / IPHAN. Fonte: (IPHAN, 2020).
Sítios Arqueológicos em Pains Cadastrados no CNSA
Nr. Cód. Sítio
Nr. Cód. Sítio
Nome do Sítio
Nome do Sítio
1

MG00658

Gruta do Dionésio

18

MG02526

Abrigo do Sossego

2

MG00669

Gruta do Parandá

19

MG02535

Timburé

3

MG00670

Pains

20

MG02536

Abrigo da Santa

4

MG00671

Sítio do Isaías

21

MG02537

Timburé - II

5

MG00672

Ribeirão dos Patos

22

MG02538

Timburé - III

6

MG00673

Argolinha

23

MG02744

Abrigo do Sossego

7

MG00674

Mato das Frutas

24

MG02745

Abrigo 19

8

MG00675

Lambari

25

MG02746

Abrigo 18

9

MG00676

Timburé

26

MG02747

Abrigo 1

10

MG00677

Abrigo do Galeno

27

MG02804

Abrigo da Lesma

11

MG01059

Abrigo das Formigas

28

MG02805

Abrigo Úmido

12

MG01060

Sexta Feira da Paixão

29

MG02806

Abrigo do Zé Banana

13

MG01061

Dona Rita

30

MG02854

Abrigo Contendas

14

MG01804

Gruta Passagem do Sobradinho

31

MG02855

Abrido do Cardoso I

15

MG01829

Posse Grande

32

MG02856

Abrigo do Cardoso II

16

MG02066

LOCA DO CARRO DE BOI

33

MG02857

Abrigo do Fogo

17

MG02277

Gruta do Marinheiro
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O número de sítios arqueológicos cadastrados no CNSA incidentes no município de Arcos,
é de 38 sítios arqueológicos registrados, os quais encontram-se relacionados na Tabela 47. Estes
sítios já indicam a diversidade de contextos de ocupação pretérita e de tipos de vestígios
arqueológicos que a região apresenta, muitas vezes relacionado ao patrimônio espeleológico
conhecido da região.
Tabela 47 - Sítios Arqueológicos cadastrados para ao município de Arcos/MG no Cadastro Nacional
de Sítios Arqueológicos/IPHAN. Fonte: www.iphan.gov.br.
Sítios Arqueológicos em Arcos Cadastrados no CNSA
Nr. Cód. Sítio
Nr. Cód. Sítio
Nome do Sítio
Nome do Sítio
1

MG00121

Sítio Corumbá

20

MG00158

Lapa das Abelhas I

2

MG00122

Loca do Bugre

21

MG00159

Lapa das Abelhas II

3

MG00123

Sítio do Chuveiro

22

MG00160

Lapa do Antônio Vitalino

4

MG00124

Abrigo da Loca D'água

23

MG00161

Subestação da CSN

5

MG00125

Sítio Biquinha I

24

MG00162

Tot Gabriel

6

MG00126

Sítio Bocaininha I

25

MG00163

Vargem Grande

7

MG00127

Bocaininha II

26

MG00274

Sítio da Porteirinha

8

MG00128

Bocaininha III

27

MG00275

Sítio Dona Rita

9

MG00129

Fazenda Barrinha

28

MG00276

Abrigo da Fuligem

10

MG00130

Córrego da Olaria

29

MG00277

Abrigo da Mata

11

MG00131

Sítio do Hilarindo

30

MG00278

Cupim

12

MG00132

Lapa da Cassanga

31

MG00279

Formigueiro

13

MG00133

Lapa de Corumbá

32

MG02043

Abrigo da Mureta

14

MG00134

Lapa da Posse Grande

33

MG02044

Abrigo dos Macacos

15

MG00135

Candonga

34

MG02046

Gruta Antonio Vitalino

16

MG00136

Fazenda Faroeste

35

MG02047

Gruta do Lanche

17

MG00137

Gabriel Andrade

36

MG02048

Loca de Guardar Carro

18

MG00138

Loca dos Índios

37

MG02816

Abrigo do Forro Negro

19

MG00157

Labirinto da CSN

38

MG02826

Sítio da Pintura

2.11.2.

Sítios Arqueológicos Registrados no Âmbito do RAIPA

Os estudos de prospecção arqueológica realizados no âmbito do RAIPA identificaram dois
sítios arqueológicos, um deles já conhecido – Sítio da Posse Grande – e um terceiro sítio,
caracterizado como histórico. A Figura 49 traz o mapa com a localização dos três sítios em relação
ao empreendimento.
A descrição básica desses sítios é apresentada a seguir, a fim de compor o presente
diagnóstico.
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Sítio das Quatro Grutas
Este sítio engloba quatro cavernas antes identificadas como sítios particularizados. São
elas as grutas: Samurai, Toca do Índio, Cacos Grandes e Cipó Retorcido. Após as verificações de
campo no conjunto de quatro grutas localizadas próximas um das outras se pode concluir que os
quatro locais apresentam sinais de ocupação concomitante, em especial pelo fato da ocorrência
de material cerâmico do mesmo tipo no espaço externo de fácil acesso que as margeia. A área
externa que liga essas cavidades também faz parte do sítio.
De acordo com o RAIPA (SIGNUS VITAE, 2019), depois dos levantamentos de campo a
coordenação dos estudos arqueológicos chegou à conclusão que se tratava de um único Sítio
Arqueológico, registrado doravante sob a denominação de “Sítio das Quatro Grutas”. A área
externa que liga essas cavidades também faz parte do sítio.
As sondagens na área de ocorrência do material reforçaram a constatação de que o
conjunto das Grutas e a área periférica externa constituíram no passado um local de ocupação
arqueológica, onde comunidades antigas deixaram rastros materiais de sua passagem.
No cômputo geral, após a abordagem de laboratório pode-se concluir que no interior das
três grutas com ocupação foram recolhidos pouco mais de 230 fragmentos de cerâmica e de
dezesseis evidências líticas, e na prospecção externa este número foi incrementado com a
localização de mais 176 cacos cerâmicos, outros quatro líticos e um fragmento de metal.
Frente a estes dados e considerando que todas as demais sondagens do Projeto
estendidas para uma ampla área na periferia do maciço tectônico se mostraram improdutivas, os
estudos arqueológicos concluíram que o padrão habitacional das populações pré-coloniais foi o da
preferência, senão exclusividade, à proximidade imediata dos pilares cársticos e nas áreas
fronteiriças aos abrigos e cavernas locais.
O “Sítio das Quatro Grutas” reúne as características já destacadas por Henrique Jr. (2002):
“os sítios a céu aberto encontram-se assentados em colinas suaves à beira de córregos, contendo
farto material cerâmico e, em menor quantidade, lítico polido e lascado; sítios em cavernas, de
fácil ou difícil acesso, contendo material cerâmico, lítico polido e lascado; material ósseo e
malacológico, tanto em áreas iluminadas quanto afóticas. Em alguns sítios abrigados os
fragmentos cerâmicos cobrem todo o piso”. Exatamente essas características foram observadas
no “Sítio das Quatro Grutas”.
Destaca-se ainda que se trata de área próxima do curso d´água. Como citado, “os sítios
situam-se sempre próximos a cursos d'água. Não foram localizados sítios em topos de montes
muito altos, nem em lugares que não houvesse um curso d'água cerca de 300 m de distância”.
Também é essa a condição do “Sítio das Quatro Grutas”, tipificando-o como um sítio característico
das ocupações na região.
A seguir são apresentados registros fotográficos dos trabalhos realizados neste sítio
arqueológico.
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Figura 50 – Trabalhos de setorização e marcação do material em campo – Gruta dos Cacos
Grandes. Fonte: (SIGNUS VITAE, 2019).
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Figura 51 – Trabalhos de marcação, registro e descrição dos Bens Culturais encontrados na Gruta
dos Cacos Grandes. Fonte: (SIGNUS VITAE, 2019).
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Figura 52 – Trabalhos de sondagem em subsuperfície na zona de entrada da Gruta dos Cacos
Grandes. Fonte: (SIGNUS VITAE, 2019).

Figura 53 – Continuidade de escavação em sub-superfície na Gruta dos Cacos Grandes.
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Figura 54 – Trabalhos de tradagem e marcação de material em superfície na área externa do “Sítio
das Quatro Grutas”. Fonte: (SIGNUS VITAE, 2019).
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Sítio da Posse Grande (ou Corumbá)
O Sítio Arqueológico Corumbá, mais conhecido como “Sítio Arqueológico da Posse
Grande”, foi localizado e registrado no IPHAN pelo Prof. Ondemar Dias Jr. quando as pesquisas
de prospecção extensiva propostas pelo Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas –
PRONAPA chegou a essa região, na década de 1970, e pode ser considerado o sitio arqueológico
mais importante já registrado em Arcos de Minas Gerais. Trata-se de estrutura situada na AID, fora
dos limites da propriedade da CSN, a cerca de 350 metros do limite da futura expansão da cava
(pit final). O sítio também se encontra próximo da área da RPPN da CSN.
O Sítio Arqueológico Corumbá constitui-se de um grande painel de inscrições rupestres, o
qual pode ser considerado um dos principais Sítios Arqueológicos da região.
Muito embora tenha sido identificado ainda na década de 1970, desde então, pouco se fez
no sentido de garantir a preservação desse importante registro dos grupos indígenas que
habitaram a região. Ao contrário, o que se percebeu nos trabalhos de campo registrados no RAIPA
(SIGNUS VITAE, 2019) foi que o sítio vem sofrendo as ações das intempéries que, de certa forma,
afetam as pinturas rupestres. É muito relevante alertar que o painel rupestre do Sítio da Posse
Grande ou Corumbá encontra-se parcialmente degradado pela ação do tempo e do homem.
Utilizando-se de fotos de época do registro e atuais pode-se realizar a comparação do
estado atual de preservação das pinturas rupestres nele existentes (Figura 55; Figura 56).
Comparando-se as fotografias, pode-se observar que naquela oportunidade parece ter
havido mais árvores próximas ao paredão do que agora, o que talvez tenha protegido mais o sitio
da ação direta do sol e da chuva. Portanto, a derubada de mata na frente do painel com a
consequente alteração da luminosidade incidente sobre ele e maior exposição do painel às
intempéries pode ser parcialmente responsável pela degradação.
Figura 55 - Sitio Corumbá – década de 1970 - Vista geral do contexto de inserção do Sítio Corumbá
(Fonte: Ondemar Dias Jr. / IAB) apud (SIGNUS VITAE, 2019).
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Figura 56 - Sitio Corumbá – década de 1970 - Fotos do sopé do paredão (acima) e do mesmo local
nos dias atuais (2018). (Fonte: Ondemar Dias Jr. / IAB) apud (SIGNUS VITAE, 2019).
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Figura 57 – Trabalho de inspeção e registro do Sítio da Posse Grande. Fonte (SIGNUS VITAE, 2019).
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Antiga Sede da Fazenda Posse Grande
Ainda que relativamente recente, o local pode ser considerado como Sítio Arqueológico do
tipo “Histórico”, carente de registro e proteção legal, primeiro por representar uma propriedade
rural típica do Século XX; segundo pelo fato das estruturas arquitetônicas terem sido destruídas e
não mais desenvolverem função social na atualidade e, finalmente por se encontrar situado em
frente ao sitio arqueológico rico em sinalizações rupestres e cerâmicas, denominado Sítio
Corumbá ou Posse Grande, podendo, assim, constituir uma unidade válida de proteção mútua.
A antiga sede da Fazenda Posse Grande encontra-se em ruínas e sendo coberta pelo mato,
como mostram os registros fotográficos do RAIPA reproduzidos mais adiante. O grau de
conservação do sítio histórico, portanto, não é bom, e a tendência é que o aspecto ruiniformes se
intensifique com o passar dos anos, dada a condição verificada durante a pesquisa do RAIPA.
A proteção legal dessa estrutura histórica, quer se dê em nível municipal ou federal,
obviamente só faz sentido a partir do ponto de vista da sua relação direta de conexão com o Sítio
Arqueológico Corumbá: trata-se do paralelo interessante capaz de ser criado entre os dois sítios:
um pré-histórico, vinculado a um horizonte cronológico muito antigo de arte rupestre que pode
recuar a 6000 anos antes do presente e também visitado e conhecido por povos indígenas da
tradição ceramista Sapucaí; e o outro um sítio histórico recente, mas típico da propriedade rural
mineira do século passado.
Sendo estabelecido um vínculo entre os dois locais tornam-se mais relevantes possíveis
medidas de proteção, que, aliás, se tornam a cada dia mais urgentes, frente à degradação
detectada no sítio de arte rupestre.
Ressalta-se que ambas as estruturas – pinturas rupestres do Sítio da Posse Grande e
edificação histórica, provável ex-residência na Fazenda Posse Grande – estão localizadas em
propriedade privada não pertencente à CSN, situada na AID do empreendimento. Por tratar-se de
estruturas não pertencentes à empresa, as recomendações propostas devem ser tratadas
diretamente pelo Iphan junto aos proprietários que detém tais elementos do Patrimônio
Arqueológico.
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Figura 58 – Registro fotográfico do sítio histórico da sede da Fazenda Posse Grande. Fonte:
(SIGNUS VITAE, 2019).
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Figura 59 – Registros do sítio da sede da Fazenda Posse Grande. Fonte: (SIGNUS VITAE, 2019).
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2.12. Relações Sociais e Diagnóstico Socioambiental Participativo
A sociedade se organiza de várias formas, envolvendo relações formais e informais
responsáveis pelas interações entre os diversos entes sociais, dentre eles as pessoas, o poder
público e as empresas, todas nas mais variadas dimensões socioambientais, as quais já foram
amplamente exploradas nos três diagnósticos ambientais apresentados, dos meios físico, biótico
e socioeconômico.
É de interesse para este diagnóstico compreender as interações e relações formais e
informais existentes entre a empresa (CSN) e os demais elementos da sociedade onde ela se
insere.
Como descrito na definição da Área de Influência Direta do Meio Socioeconômico, os limites
de 2,5 km no entorno ao redor da ADA da Mina da Bocaina – CSN Arcos abrange nessa área as
duas comunidades mais próximas ao empreendimento: comunidade de Corumbá e comunidade
de Boca da Mata.
Como ferramenta para o entendimento da visão dos atores sociais que se relacionam com
o empreendimento foi utilizada a ferramenta do Diagnóstico Socioambiental Participativo (DSP).
O Diagnóstico Socioambiental Participativo (DSP) é parte integrante do EIA/RIMA, previsto
na DN COPAM 214/2017, alterada pela DN COPAM 238/2020. Conforme definição dada no Artigo
2º da citada norma, o Diagnóstico Socioambiental Participativo “instrumento de articulação e
empoderamento que visa diagnosticar, sensibilizar, mobilizar, compartilhar responsabilidades e
motivar os grupos sociais impactados pelo empreendimento, a fim de se construir uma visão
coletiva da realidade local, identificar as potencialidades, os problemas locais e as recomendações
para sua melhoria, considerando os impactos socioambientais do empreendimento, resultando em
uma base de dados que norteará e subsidiará a construção e implementação do PEA”.
Foram considerados como “grupos sociais impactados pelo empreendimento”, para os fins
de construção desse diagnóstico das relações sociais, aqueles que interagem com o
empreendimento, ou seja:
▪

As duas comunidades mais próximas do empreendimento: Corumbá e Boca da Mata;

▪

Os municípios de Arcos e Pains, onde se insere o empreendimento;

▪

O público-alvo interno, representado pelos colaboradores da empresa.
Voltado para os grupos sociais presentes na AID do empreendimento e demais grupos

relacionados acima, o DSP é um tipo de análise previsto no âmbito da Política Nacional de Meio
Ambiente e do licenciamento ambiental elaborado com a finalidade de avaliar o empreendimento
sob a perspectiva de diferentes grupos sociais e de partes interessadas.
O Diagnóstico Socioambiental Participativo (DSP) é um processo de levantamento da
realidade local realizado com metodologia própria e para um fim específico, determinado
adequadamente. Tal levantamento deve ser feito com a participação das lideranças locais, ou por
qualquer outro integrante de um grupo definido, de forma a abranger os principais problemas da
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institucional. O Diagnóstico Socioambiental Participativo deve captar também as potencialidades
locais, ou seja, as vocações e as vantagens da localidade em relação a outros lugares. Porque
são estas as potencialidades que devem ser dinamizadas para que a localidade, ou grupo, possa
superar os problemas identificados e atingir o desenvolvimento sustentável, caminhando com as
próprias pernas.
O Diagnóstico Socioambiental Participativo é uma análise da realidade da comunidade,
tendo como foco suas interações com o empreendimento, no caso em particular considerando o
cenário atual – uma vez que a CSN já opera no local e trata-se de uma ampliação da atividade
atual – e futuro, objeto do licenciamento.
Esta análise ajudará a comunidade a compreender melhor sua situação, e permitirá
identificar os problemas e obstáculos que impedem seu desenvolvimento, proporcionando os
elementos para priorizar seus problemas. Ademais, o diagnóstico é elaborado de forma a servir
como base para o planejamento conjunto de atividades para melhorar a situação de vida da
comunidade ou grupo.
Portanto, o processo de Diagnóstico Socioambiental Participativo como um todo tem, como
finalidade:
▪

Possibilitar a tomada de consciência, tanto da comunidade como da entidade que
realizando o diagnóstico, sobre os aspectos relacionados à sua realidade socioeconômica,
política e cultural;

▪

Promover a participação de diferentes grupos comunitários nos espaços de elaboração de
soluções para o controle, mitigação e compensação de impactos;

▪

Proporcionar uma base para a planificação de atividades educativas, organizativas e
mobilizadoras;

▪

Coletar dados que possam proporcionar uma base para o sistema de avaliação da
realidade e proposição de políticas e projetos;

▪

Contribuir para dar maior poder de decisão à comunidade.
Os processos de construção de diagnósticos participativos têm como meta principal apoiar

grupos específicos na seleção de alternativas que assegurem melhoria da qualidade de vida da
população. Mediante um diálogo entre o facilitador e a grupos, os projetos participativos permitem
aos usuários tanto exporem suas opiniões quanto participarem do processo de construção coletiva
da realidade local considerando tanto a vivida hoje, que serve de parâmetro de referência, quanto
a realidade esperada com a inclusão do empreendimento objeto do licenciamento que está sendo
apresentada e discutida no DSP – no presente caso, a Ampliação da Mina da Bocaina – CSN
Arcos.
Ao expor as características do empreendimento e seus impactos – positivos e negativos –
aos grupos participantes do DSP tem-se a oportunidade de serem obtidas soluções mais
apropriadas e eficazes, as quais se baseiam numa análise dos problemas pelas pessoas afetadas
e em suas opiniões. No processo de análise participativa, os membros da comunidade participam
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na caracterização da realidade e na identificação das causas dos problemas relacionados,
segundo sua própria compreensão da realidade. Busca-se com isso se construir uma visão coletiva
da realidade local e identificar as potencialidades, os problemas locais e as recomendações para
sua melhoria, sempre a partir da perspectiva das partes interessadas que participam do DSP.

2.12.1.

Metodologia de Execução do DSP
Objetivos

Os objetivos específicos do presente DSP são os seguintes:
»

Descrever as características da atividade objeto do licenciamento para os participantes;

»

Apresentar o diagnóstico ambiental da área de inserção do empreendimento, de forma a
subsidiar as demais etapas com informações sobre o contexto local e a qualidade ambiental
na região;

»

Apresentar as análises realizadas quanto às características e efeitos do empreendimento
no entorno e nas cidades de Arcos e Pains;

»

Realizar a avaliação dos impactos ambientais potenciais da atividade, com metodologia
apropriada, e a previsão das medidas mitigadoras e compensatórias dos impactos;

»

Apresentar os Programas Ambientais que contemplam o conjunto de medidas mitigadoras
e compensatórias previstas;

»

Colher as visões, opiniões e sugestões dos participantes.
Conforme definido pela Associação Internacional para a Avaliação de Impactos (IAIA,

2009), “o Estudo de Impacto Ambiental é o processo de identificação das futuras consequências
de um projeto proposto”. Em última análise, portanto, este EIA tem como objetivo identificar as
futuras consequências do projeto de ampliação do Complexo Minerário da CSN Arcos, também
denominada Mina Bocaina. O processo de elaboração do EIA, portanto, teve como objetivo a
construção detalhada do cenário futuro considerando a nova condição de lavra proposta para a
Mina Bocaina e suas possíveis consequências, acompanhada da indicação das medidas de
controle, mitigação e compensação ambiental que devem fazer parte do projeto a fim de que o
mesmo se desenvolva de forma ambientalmente adequada.
O presente EIA tem a particularidade de tratar de um empreendimento cujas atividades de
lavra e beneficiamento de calcário já vem sendo praticadas pela CSN há décadas, sendo objeto
de análise a ampliação territorial dos limites da cava e da capacidade de produção anual da planta.
Essa condição resulta no fato de que muitos dos impactos usualmente decorrentes da atividade
de mineração já estão presentes no local, devidamente licenciados e acompanhados das medidas
de controle e mitigação e monitoramento, sendo inclusive percebíveis pela comunidade, que já
conhece o empreendimento e interage com a empresa.
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2.12.2.

Aspectos Teóricos do DSP

O Diagnóstico Participativo é um dos métodos de investigação da realidade, sendo
relevante inicialmente compreender os conceitos e elementos básicos que orientam qualquer
método de diagnóstico social.
Diagnosticar significa conhecer, levantar informações, pesquisar. Significa fazer uma
avaliação de uma realidade determinada, baseada em dados e informações obtidas a partir da
pesquisa ou do questionamento a um grupo que, de alguma forma, possui relação com o tema.
Diagnosticar implica conhecer / pesquisar, interpretar e propor uma visão para o tema alvo
do diagnóstico. O objetivo de um diagnóstico é, portanto, gerar um novo conhecimento sobre um
aspecto da realidade desconhecido e/ou que sobre o qual é necessário aprofundar o
conhecimento.
É somente um bom diagnóstico que permitirá conhecer a realidade própria de cada lugar,
suas prioridades, valores, visões e necessidades. O DSP, portanto, busca exatamente construir a
visão do empreendimento no contexto daquelas pessoas, buscar suas contribuições e
compreender suas perspectivas acerca do empreendimento que se propõe. Sem diagnóstico não
se pode saber quais são as necessidades próprias de cada lugar, e os programas oferecidos
acabam sendo inadequados.
Uma análise participativa implica num diálogo entre os membros de um ou mais grupos ou
comunidades, e o agente de desenvolvimento. Trata-se de um processo contínuo, dinâmico ao
longo do tempo. Por ser realizado num tempo curto, de um a dois meses, reflete uma realidade
temporal, uma “fotografia”. A grande figura, o “filme”, se fará ao longo do tempo, com o
desenvolvimento de novas interações e a observação dos resultados alcançados.
São elementos básicos de um DSP:
▪

Expressar novas formas de conhecimento sobre as áreas específicas;

▪

Ter um foco, um eixo orientador (no caso, a visão dos impactos futuros do
empreendimento);

▪

Ser centrado no trabalho sobre alguns cenários / hipóteses;

▪

Procurar a relação entre os fatos, os processos sociais, sujeitos e referências conceituais;

▪

O responsável pela condução deve expor a questão de maneira imparcial, buscando
estimular a participação de todos de forma equilibrada, de modo a obter a melhor visão da
realidade daquele grupo;

▪

Mesmo focalizando objetivos delimitados, deve ter atenção e relação com o todo.
Algumas questões chaves devem ser respondidas na organização de um DSP:

▪

Qual a situação-problema que se deseja conhecer?

▪

Que informações são necessárias sobre a situação-problema?

▪

Onde buscar as informações (participantes)? Quais as formas de coleta?

▪

Como sistematizar e descrever os resultados?
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A informação para a análise participativa da realidade pode ser coletada de vários modos:
entrevistas semiestruturadas, individuais ou de grupos, técnicas de visualização, observação
participativa, análise das tradições culturais, oficinas e levantamentos, dentre outros. A seguir
apresentam-se as metodologias empregadas nos trabalhos realizados.

2.12.3.

Passos do Diagnóstico Participativo

O DSP da Ampliação do Complexo Minerário da CSN contou com os seguintes passos de
desenvolvimento dos trabalhos:
▪

Análise do contexto econômico, social e cultural de inserção do empreendimento;

▪

Identificar as potencialidades do grupo e dos atores sociais;

▪

Planejar as dinâmicas e metodologias a serem empregadas;

▪

Organizar os grupos e reuniões;

▪

Durante as reuniões:
o

Explicar os objetivos do trabalho, e identificar o DSP como um elemento de um
processo;

o

Estabelecer os canais de comunicação com os participantes;

o

Apresentar o empreendimento objeto do licenciamento;

o

Identificar as preocupações e pontos relevantes mediante um cenário futuro;

o

Identificar os problemas existentes relacionados com as condições de vida;

o

Ajudar os grupos a priorizar seus problemas, identificando as causas e os efeitos;

o

Identificar a correlação de forças entre os grupos sociais e o poder local;

o

Traçar um diagnóstico de forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, direta ou
indiretamente;

o

Relacionar proposições p/ contribuições para o enfrentamento dos problemas
identificados;

o
▪

Obter visão geral dos participantes.

Reportar os resultados no formato de Relatório Técnico, para o devido aproveitamento das
informações no processo do EIA/RIMA e PCA.
Por fim, vale lembrar que existe uma diversidade de metodologias que permitem os grupos,

organizações e comunidades discutirem seus problemas e definirem as melhores formas de
enfrentamento dos problemas. Portanto, a metodologia do Diagnóstico Participativo é parte de um
conjunto mais amplo de métodos que integram uma estratégia de intervenção social voltada para
a participação popular.

2.12.4.

Técnicas Utilizadas

Para a execução do DSP da Ampliação da Mina da Bocaina – CSN Arcos foram utilizadas
algumas ferramentas básicas comumente usadas em atividades dessa natureza, obviamente
adaptadas para a realidade de cada encontro realizado. As técnicas utilizadas foram:
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Linha do Tempo
Nesta técnica busca-se que os participantes recriem suas trajetórias na sociedade local e,
ao mesmo tempo, estabeleçam a sua visão e análise crítica sobre o passado e o presente daquela
sociedade.
Esta atividade foi realizada pedindo para que cada pessoa, na sua apresentação, falasse
há quanto tempo residia na cidade ou região, e qual a sua visão do passado e do presente sobre
a sociedade local. Também foi solicitado que falassem sobre há quanto tempo conhecem a CSN.
Alguns aspectos que foram explorados nesse diálogo com os participantes foram os
seguintes:
▪

Suas trajetórias e de suas famílias no contexto local;

▪

Os ciclos de desenvolvimento econômico e períodos de crescimento populacional que os
participantes se recordavam;

▪

As principais alterações sociais que a comunidade vivenciou;

▪

Os processos históricos de ocupação das cidades de Arcos e Pains e dos bairros;

▪

A montagem da infraestrutura urbana local;

▪

Os valores ligados ao ambiente natural e construído;

▪

O surgimento dos recursos sociais e o processo de organização da representação das
comunidades;

▪

As festas e locais de lazer no passado e no presente;

▪

Os problemas sociais e ambientais que identificam, e sua provável origem.

Diagrama de Venn
Esta técnica busca identificar / classificar o grau de importância de determinado tema ou
instituição com relação aos demais assuntos levantados pelo grupo participante da dinâmica.
Por meio do emprego dos “diagramas de bolas” pode-se comparar, avaliar e verificar as
prioridades, a inter-relação e complementaridade entre temas de interesse. Ao estabelecer essas
relações, se compreende o quanto a comunidade se sente próxima ou distante do seu padrão
considerado “ideal” para determinado tema.
Essa técnica foi utilizada por meio da interação com os participantes, solicitando que os
mesmos indicassem os principais temas de interesse no seu tecido social. Cada participante,
então, opinava sobre seus três temas considerados “mais positivos” (com uma boa avaliação) e
seus três temas considerados “mais negativos” (com uma má avaliação) no contexto local. Essa
atividade é exemplificada na Figura 60, a seguir.
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Figura 60 – Colaboradores da CSN lançando suas avaliações durante dinâmica realizada com o
público interno.

Após realizarem a marcação, fazia-se a classificação dos temas em “regiões”, com os mais
positivos, mais negativos e mistos, bem como aqueles que não foram priorizados pelos
participantes. Após essa classificação, os temas eram debatidos com os participantes.
Essa técnica foi utilizada tanto para a construção dos cenários atuais nas cidades de Arcos
e Pains, respectivamente, quanto para avaliar a influência do empreendimento objeto do
licenciamento – ampliação do Complexo Minerário da CSN – sobre tais temas.
Por meio da aplicação dessa técnica, buscou-se compreender:
▪

Como os participantes se relacionam com os principais temas que fazem parte do cotidiano
local;

▪

Como percebem suas condições de vida e como elas se relacionam entre si, bem como
com as instituições que fazem parte da sociedade – pessoas, poder público, atores
econômicos, entes culturais, etc.;

▪

A relação dos diferentes temas a comunidade e seus participantes na dinâmica;

▪

Os temas considerados como de mais valor para os participantes;

▪

A compreensão dos grupos sobre os temas abordados, bem como as ações dos diferentes
grupos e instituições

▪

Os conflitos existentes entre os grupos que atuam no local;

▪

A percepção dos moradores sobre a realidade local;

▪

A lógica de priorização dos problemas / temas pelos participantes.

Oficina do Futuro
A técnica de “Oficina do Futuro” foi utilizada conjuntamente com os Diagramas de Venn, de
maneira adaptada, na busca da construção da visão dos participantes quanto aos cenários futuros
com a ampliação da atividade de lavra do Complexo Minerário da CSN.
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Os trabalhos buscaram libertar energias criativas na busca de se apontarem possibilidades
de soluções para problemas e conflitos, e ao mesmo tempo contribuir para a percepção de que
não pode haver paternalismo por parte da empresa (CSN) em substituição do papel das demais
organizações da sociedade – governo, instituições locais, grupos econômicos, ONGs e os
cidadãos.
A Oficina do Futuro funcionou como um espaço aberto para os participantes proporem
soluções para os problemas que eles próprios identificaram, de maneira a participarem ativamente
do processo de discussão e definição de suas vidas, delineando seu próprio futuro.
Os trabalhos culminaram com a busca, sempre que possível, de construção de uma Matriz
FOFA, com as indicações de Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças sugeridas pelos
participantes para serem consideradas no âmbito do licenciamento.

2.12.5.

Grupos Participantes

Os seguintes grupos foram selecionados para participarem deste DSP:
▪

Lideranças do município de Arcos: representados pelos entes do Poder Público
municipal de Arcos – MG e pessoas por eles convidadas.

▪

Comunidade de Corumbá: grupo de moradores da comunidade, convidados pelas
próprias lideranças comunitárias.

▪

Público interno CSN (funcionários): grupo formado pelos multiplicadores e formadores
de opinião do Programa de Educação Ambiental nas diferentes áreas da empresa.

▪

Lideranças do município de Pains: representados pelos entes do Poder Público
municipal de Arcos – MG e pessoas por eles convidadas.

▪

Comunidade de Boca da Mata: grupo de moradores da comunidade, convidados pelas
próprias lideranças comunitárias.
Ressalta-se que as comunidades de Boca da Mata e Corumbá são as mais próximas ao

empreendimento da CSN.

2.12.6.

Calendário de Execução

As atividades foram realizadas conforme datas relacionadas a seguir:
▪

Lideranças do município de Arcos: realizada no dia 12/03/2019 na Prefeitura Municipal,
das 14:30 às 17:00, contando com 07 (sete) participantes;

▪

Comunidade de Corumbá: realizada no dia 12/03/2019 no bar localizado no bairro, das
19h30m às 20h45m, contando com 11 (onze) participantes;

▪

Público interno CSN (funcionários): realizada no dia 14/03/2019 na sala de treinamento
da empresa, das 10h00m às 12h30m, contando com 12 (doze) participantes;

▪

Lideranças do município de Pains: realizada no dia 03/04/2019 na Prefeitura Municipal,
das 14:00 às 17:00, contando com 08 (oito) participantes;
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▪

Comunidade de Boca da Mata: realizada no dia 03/04/2019 no bairro, das 19h00m às
21h00m, contando com 16 (dezesseis) participantes.
.

2.12.7.

Impessoalidade da Informação

Optou-se neste trabalho de desenvolvimento do DSP por não trazer, ao longo do texto, a
citação pessoal para nenhum dos comentários expostos durante os trabalhos realizados, a fim de
preservar a privacidade os participantes e garantir a maior liberdade possível de todos, para que
fizessem suas observações e contribuições de forma livre, sem nenhum receio de que suas
opiniões pudessem resultar alguma forma de problema no convívio social nos municípios. Por isso
optou-se também pelo uso limitado de fotos dos eventos, somente com a finalidade de
exemplificação.

2.12.8.

Resultados

Os resultados são apresentados na ordem cronológica de execução das reuniões.

Lideranças do Município de Arcos
A oficina de DSP foi realizada com as lideranças do município de Arcos no dia 12 de Março
de 2019, tendo início às 14h30m e com conclusão próxima das 17h00m.

2.12.8.1.1. Perfil dos Participantes:
A oficina do DSP foi realizada com o apoio da Secretaria do Meio Ambiente do município,
e contou com a participação de representantes do poder público local, contando inclusive com a
participação especial do prefeito, secretário de meio ambiente, secretária de educação, secretário
da fazenda, secretária de governo e outros representantes do poder público local (vide Figura 61).
Na oficina utilizou-se a metodologia proposta, iniciando-se com a “linha do tempo” dos
participantes.
Após a exposição da história de cada um e sua relação com o município, foi aplicada a
técnica do Diagrama de Venn, onde cada um dos presentes pode selecionar as três dimensões
que consideram melhores e as três dimensões consideradas piores no município de Arcos. As
dimensões expostas para a escolha dos participantes foram as seguintes:
▪

Saúde;

▪

Qualidade do ar;

▪

Educação;

▪

Água;

▪

Segurança;

▪

Natureza / biodiversidade;

▪

Infraestrutura;

▪

Cultura;

▪

Trânsito;

▪

Lazer e turismo;

▪

Saneamento (lixo + esgoto);

▪

Agricultura;
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▪

Comércio;

▪

Mineração;

▪

Serviços;

▪

Outros indicados pelos participantes.

▪

Indústria;
Os participantes também tiveram a oportunidade de propor novas dimensões, mas a prática

mostrou que outras sugestões de dimensões se encaixaram no conjunto descrito acima.
Figura 61 – Imagem da reunião na Prefeitura de Arcos – MG.

2.12.8.1.2. Visão dos Participantes em Relação à CSN:
Na exposição individual da “Linha do Tempo”, os comentários foram no sentido de que há
um reconhecimento da CSN como uma empresa que já faz parte da história do município, com um
papel bastante relevante na história de Arcos. Como exemplo, citou-se a doação do prédio da
Santa Casa do município, o qual foi doado pela empresa, há muitos anos.
Se por um lado há o reconhecimento da importância da empresa e do seu papel na história
do município, por outro existem queixas decorrentes de uma visão de que hoje há um
distanciamento da empresa em relação à cidade, na visão dos participantes: “é preciso trazer a
CSN pra cidade”, “a CSN não tem comunicação com a cidade” e “há uma dificuldade de se resolver
os assuntos, mesmo pequenos, no nível local – falta autonomia para os gerentes da fábrica” foram
alguns comentários nesse sentido.
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As queixas foram também no sentido da falta de apoio, de um retorno socioambiental muito
pequeno, desproporcional ao porte da empresa. Nesse sentido, as citações foram sobre os
seguintes temas:
▪

As empresas transportadoras que fazem os serviços de transporte são todas de fora,
ficando pra cidade somente os transtornos do tráfego pesado dos caminhões;

▪

Os principais empregos são ocupados por pessoas que não são de Arcos;

▪

A CSN não tem uma comunicação clara com a cidade;

▪

O apoio às iniciativas da cidade é muito pequeno, desproporcional ao porte da empresa: o
Projeto Garoto Cidadão precisa de um aporte de R$400 mil da prefeitura, senão a empresa
disse que encerraria o mesmo; as doações para a Festa do Trabalhador da CSN foram
menores que de comerciantes locais; no Mutirão de Combate à Dengue, a CSN não
contribuiu com nada.

2.12.8.1.3. Visão Geral dos Participantes:
Por meio da construção do Diagrama de Venn pelos participantes da oficina, considerando
as dimensões citadas anteriormente, buscou-se identificar quais as dimensões consideradas
“positivas” e quais as dimensões consideradas “negativas”, de acordo com a visão dos
participantes.
Saúde, educação e segurança foram consideradas as dimensões mais positivas na cidade
de Arcos. De acordo com os participantes, o município possui uma boa estrutura e realiza um
atendimento à população satisfatório em relação a essas três dimensões.
Com relação à saúde, há uma limitação em relação às especialidades e exames de alta
complexidade, que demandam a busca por centros maiores. Na educação, essa condição se
reflete para o atendimento das demandas de ensino superior, onde Formiga e outros municípios
(Divinópolis, Lavras, etc.) atraem mais estudantes que buscam uma formação superior, visto que
o número de cursos em Arcos é limitado.
Os pontos negativos de acordo com a discussão sobre as dimensões citadas foram o
trânsito, a qualidade do ar e a falta de água, visto que o município vem enfrentando crises hídricas
nos últimos anos.
A questão do trânsito se deve ao tráfego intenso de caminhões nas rodovias de acesso ao
município. A qualidade do ar é um problema, segundo os participantes, somente nos bairros da
zona sul do município, mais próximos da região onde se inserem as mineradoras.
É interessante mencionar que não demonstraram entender que a presença das
mineradoras e empresas de cimento da região desempenham um papel dentro da vocação natural
do município e da região.
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2.12.8.1.4. Oficina do Futuro
A continuidade das discussões dentro da oficina do DSP se deu no sentido de compreender
a visão dos participantes com relação ao empreendimento objeto do licenciamento, ou seja, a
ampliação da Mina da Bocaina – CSN Arcos.
Foi apresentado o objeto do licenciamento em questão, bem como prestado esclarecimento
a respeito do que se tratava o empreendimento. Vale ressaltar que os participantes tinham a clara
noção da atividade da empresa e do que seria o objeto da ampliação.
Conforme a proposta metodológica, a “Oficina do Futuro” funcionou como um espaço
aberto para os participantes proporem soluções para os problemas que eles próprios identificaram,
de maneira a participarem ativamente do processo de discussão e definição do cenário futuro para
onde se inserem. Os trabalhos culminaram com a construção da Matriz FOFA, com as indicações
de Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças sugeridas pelos participantes para serem
consideradas no âmbito do licenciamento, a qual é apresentada na Figura 62.
Figura 62 – Matriz FOFA da Oficina do Futuro realizada com as lideranças de Arcos no âmbito do
DSP.

Obviamente, a análise reflete o ponto de vista dos participantes. As forças identificadas
refletem o potencial de desenvolvimento econômico e de aumento da empregabilidade dos
moradores locais, por meio da capacitação e ocupação dos postos de trabalho que surgirão. As
fraquezas refletem os aspectos negativos já destacados, relacionados a um baixo retorno
socioambiental. As oportunidades vão muito além do empreendimento objeto do licenciamento em
si, uma vez que a ampliação da mina da Bocaina – CSN Arcos praticamente não interferirá no
nível de tráfego nas rodovias que cortam o município. Os aspectos de reforço das relações e apoio
a projetos socioambientais podem ser trabalhados entre a empresa e os atores locais, dentro das
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possibilidades que surgirem a partir do projeto. A única ameaça identificada é a manutenção da
condição de baixo nível de envolvimento socioambiental, ou seja, não há preocupação dos
participantes da oficina com uma alteração no nível de impacto atual que possa significar alguma
ameaça ao município de arcos.

Comunidade de Corumbá
A reunião com a comunidade Corumbá ocorreu no dia 12 de Março de 2019, tendo início
às 19h00m e com conclusão próxima das 21h00m, quando encerraram-se as manifestações dos
presentes.

2.12.8.2.1. Perfil da Comunidade:
A Comunidade de Corumbá situa-se a pouco mais de 1 km de distância do pit da cava da
Mina da Limeira – CSN Arcos e está situada dentro dos limites territoriais do município de Pains,
muito embora, devido à maior proximidade e condições do acesso, possui relação principalmente
com a sede urbana de Arcos, onde os moradores do Corumbá trabalham, estudam e realizam a
maioria de suas interações sociais.
Como já citado em outras partes deste diagnóstico, a comunidade de Corumbá é bastante
antiga, e sua origem remonta ao período setecentista, quando as terras da região foram divididas
em sesmarias. Posteriormente, os moradores eram na sua maioria funcionários da Fazenda
Corumbá, um importante latifúndio do final do século XIX e início do século XX. Trata-se de uma
comunidade que tem sua origem fortemente relacionada com a atividade agrícola, e que veio a
perder boa parte dos moradores em decorrência do processo demográfico de concentração da
população nos núcleos urbanos, a partir da década de 1970 – “tinha muito mais gente”, citou
durante os trabalhos do DSP um dos moradores mais antigos, de 79 anos.
Segundo os moradores, na comunidade residem atualmente menos de 100 pessoas, sendo
que esse número cresce um pouco durante os finais de semana com a presença de visitantes e
proprietários de pequenos sítios no entorno.
Em termos de infraestrutura pública, a comunidade se organiza às margens da rodovia MG
170, asfaltada neste trecho. Nos trechos fora da Comunidade Corumbá, no sentido de Pains, a
rodovia passa a ser de terra, sem pavimentação. Não há calçadas para pedestres e o trânsito de
caminhões das empresas mineradoras da região é uma preocupação dos moradores, dado os
riscos de acidente e os incômodos inerentes ao tráfego desses veículos (poeiras e ruído).
A questão do abastecimento de água foi um ponto crítico com o SAAE, mas que vem sendo
trabalhada para garantir o suprimento mais adequado de água à comunidade. Muito embora às
margens do córrego Santo Antônio, historicamente os moradores do bairro se utilizaram de
nascentes e de poços de água (sem maiores detalhes sobre o tipo de captação). O córrego Santo
Antônio recebe os efluentes gerados nas casas da comunidade, sem tratamento.
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Pains é responsável também pela coleta do lixo, feita uma vez por semana, sendo que
quinzenalmente ocorre a coleta seletiva, também por parte da prefeitura de Pains que recolhe os
resíduos recicláveis e os direciona para a Associação dos Catadores Amigos de Pains - ACAP.
Entretanto, foi relatado por alguns moradores, que nem todos da Comunidade separam os
resíduos recicláveis, e houveram também algumas queixas sobre a qualidade da coleta do lixo.
Não há nenhum equipamento público na comunidade de Corumbá, e as crianças e jovens
residentes se servem do transporte escolar do município de Arcos e estudam nas escolas da sede
municipal.
A localidade não é servida por transporte coletivo municipal; existe somente o transporte
escolar dos alunos até a sede do município de Arcos e uma linha de ônibus, da empresa Viação
Campo Belo, com dois horários diários na linha Arcos – Pains, passando pela comunidade. Os
moradores comentaram que é comum o hábito de pegarem caronas até o município de Arcos.

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

2.12.8.2.3. Visão Geral da Comunidade:
Os moradores da comunidade Corumbá presentes no evento possuem, em geral, uma
relação de longa data com o local. Relatam o perfil rural da comunidade, o qual girava em torno
das atividades na Fazenda Corumbá, a qual foi desapropriada ainda na primeira metade do século
XX. A partir de 1948 a propriedade ficou à disposição da Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento e foi passada para o Programa Integrado de Pesquisa Agropecuária de
Minas Gerais (PIPAEMG). Somente em 1979 a propriedade foi passada para a EPAMIG (EPAMIG,
2020).
O Campo Experimental da EPAMIG possui uma área de 449,8 ha, sendo que 2/3 desta são
de interesse ecológico, em decorrência da presença de Estação Ecológica de Corumbá.
Atualmente, o Campo Experimental mantém convênio com a instituição Conexão Vida, onde há
recuperação de pessoas com dependência química. Foi cedida uma área de 4,95 ha para as
instalações desta instituição (EPAMIG, 2020).
De acordo com os moradores locais, em decorrência da desapropriação da Fazenda
Corumbá e, ao longo dos anos, com todos os desdobramentos que ocorreram, incluindo também
a paralisação da mineração da CODEMIG, houve um esvaziamento das atividades produtivas com
consequente redução do número de moradores na comunidade.
Os moradores consideram que os serviços públicos são poucos, mas eles mesmos citam
que o fato da comunidade ser pequena dificulta demandarem maiores esforços do poder público.
A principal carência é um posto de saúde que pudesse atender a população local.
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2.12.8.2.4. Visão da Comunidade em Relação à CSN Hoje:
Os participantes do diálogo de DSP manifestaram entender que a empresa não tem a
obrigação de assumir o papel que é dever do poder público, mas dizem que é muito importante
que a empresa atue em prol da comunidade, seja na forma de “cobrar” a prefeitura, seja na ajuda
direta, ainda que pontual.
Os principais impactos percebidos pela comunidade são:
▪

Ruído: os moradores citaram na oficina a percepção das detonações. O relevo da região
favorece o isolamento acústico da comunidade em relação aos ruídos emitidos a partir das
operações na mineração e industriais, graças às escarpas calcárias que isolam o
empreendimento em relação à sua face exterior. Há que se reforçar que as detonações
são a grande preocupação da comunidade de Corumbá.

▪

Poeiras: a comunidade não tem indicação de problemas / percepção de incômodos
decorrentes de emissões de poeiras provenientes da mineração. O único problema
relacionado com emissão de poeiras são as provenientes dos caminhões circulando pela
comunidade – o que não possui relação com o empreendimento da CSN.

▪

Ultralançamentos de rochas: os moradores citaram que o ônibus da escola quase foi
atingido por fragmentos de rochas provenientes da detonação da CSN. Alguns esforços
foram feitos no sentido de saber mais informações a respeito (qual motorista, em que dia),
mas não houve sucesso em colher mais detalhes a respeito. De qualquer forma, essa
possível ocorrência foi informada à empresa, que considera pouco provável que tenha
acontecido.

▪

Vibrações: é comum os moradores citarem sentirem as vibrações decorrentes das
detonações como tremores fortes das casas e janelas, a ponto de trincar e desestabilizar
as edificações. Eles não sabem dizer exatamente quanto à origem das mesmas (de qual
mineradora).
Os representantes da comunidade também citaram a falta de apoio da empresa para a

realização das festas e celebrações tradicionais da comunidade, com destaque para a Festa do
Cruzeiro, quanto toda a comunidade se reúne, sendo essa a festividade mais importante da
comunidade, para a qual os moradores esperavam receber algum apoio da empresa. Dizem os
moradores só serem procurados pela empresa para a execução das ações de Educação Ambiental
da empresa, e no estabelecimento comercial onde se realizou a reunião (bar) são colocados os
comunicados acerca das detonações.

2.12.8.2.5. Perspectivas da Comunidade Considerando o Objeto do EIA:
Após colher as impressões dos representantes da comunidade por meio de seus
depoimentos sobre o passado e o presente da comunidade de Corumbá, foram explicadas as
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características do empreendimento objeto do licenciamento ambiental que pauta o presente DSP.
Buscou-se, então, colher a impressão dos presentes quanto às suas preocupações e expectativas.
A principal preocupação da comunidade era no sentido que a mina “crescesse” na direção
do povoado e este viesse a sofrer com as detonações, uma vez que já consideram que as casas
“tremem” e sofrem com rachaduras, além do barulho da detonação que já estão relativamente
acostumados. Os presentes não souberam informar se as detonações percebidas são da CSN ou
de alguma outra mineração presente na região.
A comunidade não tem grande expectativa com a oferta de oportunidades a partir do
empreendimento, pois seus moradores já possuem suas atividades e vida estruturada, e não
pretendem nenhum tipo de mudança em relação ao cenário atual nesse sentido, a não ser que a
mineração os obrigue a sair do local – o que não está previsto.

Público Interno (Colaboradores da CSN)
A oficina de DSP foi realizada com os colaboradores da CSN no dia 14 de Março de 2019,
tendo início às 10h00m e conclusão próxima das 12h30m.

2.12.8.3.1. Perfil dos Participantes:
A oficina do DSP foi realizada com o apoio do Departamento de Meio Ambiente da
empresa, que organizou a oficina, a qual contou com a participação de 12 colaboradores da
empresa, provenientes de diferentes setores. Entre os participantes encontravam-se estagiários,
técnico de segurança no trabalho, assistentes administrativos e de recursos humanos, técnico de
expedição e auxiliar de armazenagem. Não houve participação dos níveis hierárquicos superiores,
de forma a não exercer nenhum tipo de pressão sobre os participantes.
Na oficina utilizou-se a metodologia proposta, iniciando-se com a “linha do tempo” dos
participantes, seguida da aplicação da técnica do Diagrama de Venn, onde cada um dos presentes
pode selecionar as três dimensões que consideram melhores e as três dimensões consideradas
piores no município de Arcos. As dimensões expostas para a escolha dos participantes foram as
mesmas utilizadas com os outros grupos (vide item 2.12.8.1.1).
Os participantes também tiveram a oportunidade de propor novas dimensões, mas a prática
mostrou que outras sugestões de dimensões se encaixaram no conjunto descrito acima.

2.12.8.3.2. Visão dos Participantes em Relação à CSN:
O público que participou desta oficina era comparativamente mais jovem que os públicos
presentes nas oficinas de lideranças e nas comunidades.
Obviamente, dado que todos possuíam vínculo de trabalho com a mineradora da CSN,
todos “enxergam” o benefício das oportunidades que o empreendimento oferece. Os presentes
também indicaram ciência de que o empreendimento é de grande porte e pode causar impactos
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sobre o meio ambiente e sobre as comunidades, e compreendem a importância da empresa
realizar o devido controle ambiental de suas atividades de maneira a não causar prejuízos à
sociedade e ao meio ambiente. Esta visão ficou bastante clara ao longo do desenvolvimento das
atividades da oficina.

2.12.8.3.3. Visão Geral dos Participantes:
Por meio da construção do Diagrama de Venn pelos participantes da oficina, considerando
as dimensões citadas anteriormente, buscou-se identificar quais as dimensões consideradas
“positivas” e quais as dimensões consideradas “negativas”, de acordo com a visão dos
participantes.
Os participantes indicaram como dimensões consideradas mais positivas: emprego,
mineração, indústria e serviços – todas essas relacionadas com o empreendimento – e também
segurança e cultura, essas sem relação direta com o empreendimento, mas foram considerados
aspectos positivos na cidade de Arcos. As dimensões consideradas mais negativas foram
biodiversidade, qualidade do ar, águas / rios, trânsito, saneamento (lixo / esgoto) e infraestrutura,
nessa ordem.
Este público, nesta abordagem, reconheceu a mineração como uma vocação da região,
dada a vasta disponibilidade de calcário, e como isso se reflete positivamente sobre os aspectos
relacionados à economia local / regional. Indubitavelmente, a indicação das dimensões apontadas
como mais negativas mostram as questões ambientais mais desafiadoras pra região: a
biodiversidade, a proteção das águas e da qualidade do ar, dentre outros fatores.

2.12.8.3.4. Oficina do Futuro
A continuidade das discussões dentro da oficina do DSP se deu no sentido de compreender
a visão dos participantes com relação ao empreendimento objeto do licenciamento, ou seja, a
ampliação da Mina da Bocaina – CSN Arcos.
Foi apresentado para os colaboradores da CSN o objeto do licenciamento em questão,
bem como prestado esclarecimentos a respeito do que se tratava o empreendimento. Dado que
se tratava de grupo de funcionários da empresa, houveram perguntas bastante objetivas e o
entendimento também foi cristalino, visto todos conhecerem de perto as atividades da Mina da
Bocaina – CSN Arcos.
Na “Oficina do Futuro” os participantes puderam construir a Matriz FOFA, com as
indicações de Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças sugeridas a partir de sua perspectiva,
a qual é apresentada na Figura 63.
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Figura 63 – Matriz FOFA da Oficina do Futuro realizada com o público interno dos colaboradores da
CSN no âmbito do DSP.

A análise reflete o ponto de vista do público interno da CSN, que vê como principais forças
além do emprego e oportunidades de renda por meio da prestação de serviços e fornecimento de
itens de consumo da CSN, alguns aspectos relacionados com a questão ambiental: o potencial
que a empresa (e o empreendimento) tem de controlar seus impactos; o conjunto de
monitoramento ambientais; a existência da RPPN CSN e do Programa de Educação Ambiental, já
em curso. As ameaças são as emissões fugitivas do empreendimento (caso da falta de controle),
o consumo de água e potenciais impactos sobre os recursos hídricos, e a supressão da vegetação.
As oportunidades indicadas pelos colaboradores da CSN tiveram como alvo inicial o
potencial de crescimento tanto dos colaboradores que já estão na empresa quanto de futuros
contratados em decorrência da expansão. Espera-se também que haja um processo de
desenvolvimento profissional por meio da capacitação em novas tecnologias, tarefas e funções, e
houve a sugestão de que sejam reforçados os meios de divulgação das oportunidades para o
desenvolvimento de fornecedores locais. Os participantes também citaram entender que a RPPN
da CSN desempenha um papel muito relevante na conservação da biodiversidade, e que o
Programa de Educação Ambiental (PEA) deve ser utilizado como meio de comunicação e
divulgação das ações da empresa não só para o público interno, mas também para os demais
grupos da sociedade. As ameaças se concentraram nos impactos potenciais do empreendimento
sobre a qualidade do ar e sobre a água (principalmente disponibilidade hídrica). Também foi citada
a questão das cavidades, que é um tema sensível para os licenciamentos ambientais relacionados
com o carste da região.
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Lideranças do Município de Pains
A oficina de DSP foi realizada com as lideranças de Pains no dia 03 de Abril de 2019, nas
instalações do Museu Arqueológico do Carste do Alto São Francisco (MAC), tendo início às
14h00m e conclusão próxima das 17h00m.

2.12.8.4.1. Perfil dos Participantes:
A oficina do DSP foi realizada com o apoio da Secretaria de Cultura do município, e contou
com a participação de 8 representantes do poder público local, contando inclusive com a
participação especial da secretária de cultura e pessoal envolvido com o MAC.
Na oficina utilizou-se a metodologia proposta para o DSP, iniciando-se com a “linha do
tempo” dos participantes. Os presentes tiveram a oportunidade de contarem suas próprias “linhas
do tempo” e descreverem sua relação com o município de Pains e a região, além de fazerem suas
primeiras colocações acerca do contexto local, da qualidade de vida no município e da relação da
sociedade com as mineradoras.
Após a exposição da história de cada um e sua relação com o município, foi aplicada a
técnica do Diagrama de Venn, onde cada um dos presentes pode selecionar as três dimensões
que consideram melhores e as três dimensões consideradas piores no município de Pains.
Utilizaram-se as mesmas dimensões aplicadas nas demais oficinas, dando ainda a oportunidade
para que os presentes indicassem outras dimensões que entendessem ser relevantes. As
dimensões expostas foram as seguintes:
▪

Saúde;

▪

Cultura;

▪

Educação;

▪

Lazer e turismo;

▪

Segurança;

▪

Agricultura;

▪

Infraestrutura;

▪

Comércio;

▪

Trânsito;

▪

Serviços;

▪

Saneamento (lixo + esgoto);

▪

Indústria;

▪

Qualidade do ar;

▪

Mineração;

▪

Água;

▪

Outros indicados pelos participantes.

▪

Natureza / biodiversidade;
O debate acerca das dimensões serviu para se explicar o conteúdo de cada uma delas,

não sendo necessário acrescer nenhuma nova dimensão a partir dos comentários dos
participantes.

2.12.8.4.2. Visão dos Participantes em Relação à CSN:
Os participantes da oficina realizada com as lideranças do município de Pains mostrou uma
perspectiva onde há o reconhecimento da mineração como atividade intrínseca à vocação do
município. Os presentes indicaram conhecer a atividade minerária e reconhecer sua importância
para o município, bem como os problemas que ela pode causar. Segundo os presentes, o
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desenvolvimento da atividade minerária é resultado de um ciclo relativamente recente na história
do município, que veio a ocorrer a partir dos anos 70, provavelmente, e que mudou o perfil da
economia local.
Como a CSN se encontra mais vinculada com o município de Arcos, apesar de todos os
presentes conhecerem a empresa, não há um grande vínculo da CSN com o contexto local. A
empresa é mais lembrada pelos eventuais apoios às atividades desenvolvidas, principalmente no
MAC, bem como a relação da empresa com a comunidade de Corumbá – que está no município
de Pains e com a unidade de conservação Estação Ecológica de Corumbá, gerida pelo IEF-MG.

2.12.8.4.3. Visão Geral dos Participantes:
Por meio da construção do Diagrama de Venn pelos participantes da oficina buscou-se
identificar quais das dimensões citadas anteriormente são consideradas “positivas” e quais as
dimensões consideradas “negativas”, de acordo com a perspectiva dos presentes.
As dimensões consideradas positivas no município foram o emprego, a economia, a
mineração e os serviços. As dimensões mencionadas como negativas foram a poluição sonora, o
trânsito, a qualidade do ar, com menções também, em menor escala, para as dimensões
segurança, biodiversidade e saúde.
No processo de desenvolvimento e construção do Diagrama de Venn ficou clara a indicação
dos participantes de que consideram o município com uma economia pujante – “aqui não falta
emprego”, foi um dos comentários – e a relação dessa pujança com a atividade minerária.
No lado oposto, nas dimensões negativas, os problemas mencionados surgem também
com indicação do elo desses problemas com a atividade minerária. Segundo os participantes, a
poluição sonora, o comprometimento da qualidade do ar e o trânsito de caminhões, principalmente
nas rodovias que ligam o município, são desdobramentos negativos da mineração que merecem
maior atenção a fim de melhorar a qualidade do meio ambiente, e consequentemente a qualidade
de vida em Pains, a qual já foi considerada boa.

2.12.8.4.4. Oficina do Futuro
A continuidade das discussões dentro da oficina do DSP se deu no sentido de compreender
a visão dos participantes com relação ao empreendimento objeto do licenciamento, ou seja, a
ampliação da Mina da Bocaina – CSN Arcos.
Foi apresentado o objeto do licenciamento em questão, bem como prestado esclarecimento
a respeito do que se tratava o empreendimento. O fato de se tratar de um empreendimento já em
operação de longa data, que sofrerá uma expansão de sua mina, facilitou o entendimento dos
presentes sobre qual o objeto do licenciamento.
Conforme a proposta metodológica, a “Oficina do Futuro” funcionou como um espaço
aberto para os participantes proporem soluções para os problemas que eles próprios identificaram,
de maneira a participarem ativamente do processo de discussão e definição do cenário futuro. Os
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trabalhos foram voltados para a construção da Matriz FOFA, com as indicações de Forças,
Fraquezas, Oportunidades e Ameaças, a qual é apresentada na Figura 64.
Figura 64 – Matriz FOFA da Oficina do Futuro realizada com as lideranças de Pains no âmbito do
DSP.

Os participantes da oficina têm a exata noção de que, dada a distância maior entre o
empreendimento e a sede da cidade de Pains, os impactos ambientais convencionais da atividade
de mineração – emissões de poeiras, ruídos, vibrações – não são perceptíveis pelos moradores
da sede, mas são relevantes principalmente para a comunidade de Corumbá.
As forças identificadas concentraram-se nos aspectos econômicos: segundo os
participantes, o setor mineral é a mola-mestra da economia da região, sendo responsável pela
geração de empregos, ativação econômica e recolhimento de tributos; as reservas minerais são
“uma dádiva”, uma vocação que o município tem e hoje se beneficia dela.
As fraquezas refletiram, além dos aspectos relacionados com a dimensões apontadas
como negativas destacadas no Diagrama de Venn, aspectos pontuais: a falta de proteção do Sítio
Arqueológico da Posse Grande e a necessidade de fortalecimento da Associação dos Catadores
Amigos de Pains (ACAP).
As oportunidades refletiram anseios dos representantes do poder público de receberem
contrapartidas socioambientais: a necessidade de previsão de ações de manejo nas grutas do
Brega, Santuário e Marinheiro; o fortalecimento do ICMS do esporte, para apoio ao projeto “Escola
de Atleta”, ações de proteção do Sítio da Posse Grande e uma integração entre a Casa da Cultura
de Arcos e o MAC para fortalecimento e integração das suas ações culturais.
As ameaças refletiram somente os aspectos da biodiversidade, a qualidade do ar e o risco
de comprometimento das águas dos rios.
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Comunidade de Boca da Mata
A reunião com a comunidade de Boca da Mata ocorreu no dia 03 de Abril de 2019, tendo
início às 19h00m e com conclusão próxima das 21h00m, quando encerraram-se as manifestações
dos presentes.
A exemplo da condução na Comunidade de Corumbá, considerando o horário de execução
e o perfil dos presentes, optou-se pela utilização da metodologia adaptada, por meio da realização
do diálogo propositivo, quando se deu a palavra a todos os presentes, usando inicialmente a
técnica da “linha do tempo”, pedindo inicialmente que informassem seu nome, idade (se quisessem
informar) e há quantos anos residem na comunidade. Os presentes também deveriam fazer uma
indicação de como funcionava o bairro nesse seu período histórico, destacar o que é bom no
presente e o que precisa ser melhorado. Nesse interim, para cada um dos presentes foi solicitado
que indicassem sua percepção sobre o empreendimento no local e suas relações com a
comunidade. Também foi feita uma explanação pelo condutor da reunião sobre o que é o objeto
de licenciamento que deve ser analisado neste DSP, a fim de que os presentes manifestassem
sua opinião a respeito.
Figura 65 – Imagens da reunião com a Comunidade de Boca da Mata.

Conforme citado no item 2.12.7, este DSP preza pela impessoalidade das respostas,
visando garantir a liberdade de manifestação dos presentes sem que isso possa refletir ou pesar
no convívio social.
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A seguir apresentam-se os resultados do DSP realizado com a Comunidade Boca da Mata.

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

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

2.12.8.5.3. Visão Geral da Comunidade:
Os mais antigos relatam que a via que cruza a comunidade era a estrada que ligava as
fábricas de cimento à sede do município. Ainda em terra, o local era objeto de tráfego de caminhões
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que levavam o material até a segunda planta da Lafarge, mais próxima da cidade. Naquela época
(anos 70-80) “a poeira era muita, quase não se enxergava” durante o período que trafegavam
caminhões. As fábricas de cal também usavam pneus e outros materiais como combustível. A
queima não controlada gerava fumaça preta e com cheiro. Daquela época até o presente, muita
coisa mudou e aqueles problemas já não existem mais. No entanto, os moradores consideram que
o lugar já foi uma comunidade tranquila e pacata, mas que hoje convive com incômodos da
poluição das fábricas de cimento e cal (sem individualização da fonte específica).
Em termos gerais, o ponto de vista da comunidade é que ela é a mais próxima dos
empreendimentos – portanto mais “prejudicada” pelos impactos – e os benefícios que as fábricas
de cimento e cal que ali estão geram através do recolhimento de impostos não retorna para ela.
Na palavra de um participante: “as empresas levam nosso ouro, e nos arrancam o couro”,
querendo expressar que “não volta nada para a comunidade”.
Outro ponto relacionado ao poder público bastante enfatizado foi a questão da escola,
fechada desde 1997. Os representantes do bairro estão lutando pela municipalização do prédio da
antiga escola, e que a mesma seja transformada num espaço público utilizado para beneficiar a
população, com o uso para esportes, recreação e também como Posto de Saúde da Família.
A questão do trânsito também é uma grande preocupação da comunidade, pois o acesso
à sede do município se dá exclusivamente com a utilização de trecho da rodovia MG170. O
cruzamento da pista é mal sinalizado e não oferece condições adequadas de segurança para os
usuários, já tendo inclusive sido registrado acidentes envolvendo veículos da comunidade e
caminhões. Não há acostamento na rodovia e usuários de bicicleta ou a pé tem que competir pelo
espaço com caminhões e outros veículos. Os moradores informaram que com o aumento
considerável de veículos na pista depois da inauguração da fábrica de cimento da CSN, a questão
ficou mais séria (perigosa). Resumindo a questão do trânsito, os moradores reclamam da ausência
de sinalização, da precariedade do trevo de acesso a comunidade, da falta de acostamento ou
uma pista auxiliar para deslocamento local, e da poeira gerada pelo tráfego de caminhões,
principalmente na parte mais próxima das fábricas.
De maneira geral, as pessoas ouvidas da comunidade indicam como pontos positivos o
fato do local ainda ser uma comunidade tranquila, pacata, onde todos se conhecem, e como
principais pontos negativos a ausência de serviços públicos (questão da saúde, transporte e lazer),
a poluição sonora e do ar, e os problemas na rodovia MG170.

2.12.8.5.4. Visão da Comunidade em Relação à CSN Hoje:
Os participantes do diálogo de DSP manifestaram entender que a empresa não tem a
obrigação de assumir o papel que é dever do poder público, mas dizem que é muito importante
que a empresa atue em prol da comunidade, seja na forma de “cobrar” a prefeitura, seja na ajuda
direta, ainda que pontual.
Os principais impactos percebidos pela comunidade são:
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▪

Poluição atmosférica: os moradores indicam que “a qualidade do ar já foi melhor”. Não
reportam se “a poeira vem de qual fábrica” e entendem que algumas das fábricas de cal
emitem mais. Desconhecem os resultados do monitoramento da qualidade do ar realizado
pela CSN na comunidade.

▪

Ruído: os moradores reclamam da ocorrência de um ruído “que não tinha antes da fábrica
da CSN entrar em operação”, o qual incomoda principalmente à noite. Fizeram questão de
“mostrar” o ruído, perceptível na ocasião. Falaram que há outro ruído (segundo um morador
é um ruído de impacto do britador da Minasol) que também incomoda. Quanto às
detonações, apesar de ouvirem as sirenes e o barulho da explosão, já estão habituados
com essa condição.

▪

Problemas na rodovia (tráfego intenso e poeira): a rodovia é um ponto de grande
preocupação da comunidade, principalmente no tocante ao risco de acidentes e à emissão
de poeiras, como já apresentado anteriormente. Estão cientes que o tráfego na rodovia é
de várias empresas, mas entendem que “boa parte é da CSN”.

▪

Vibrações: pelo menos um morador alegou que sua casa se encontra “rachada”, e de
maneira geral reclamam que “a igreja está toda rachada e corre risco de cair” em razão das
detonações. Reconhecem que há minerações mais próximas da comunidade que a CSN,
e não sabem dizer ao certo qual seria o empreendimento causador do problema. Afirmam
desconhecer os monitoramentos de vibração realizados pela CSN.

Outro aspecto trazido pela comunidade diz respeito à comunicação. Os moradores afirmam
que “não chegam as informações à comunidade”. Disseram desconhecer os resultados dos
monitoramentos ambientais que a empresa realiza (qualidade do ar, ruído e vibração) e que
também gostariam de que fosse dada especial atenção nas oportunidades de 1º emprego e jovem
aprendiz, para os moradores da comunidade. Afirmam também que os jovens gostariam de
participar do programa Garoto Cidadão, mas não conseguem ingresso em razão dos requisitos
adotados pela empresa, que não tem nenhuma ação voltada especificamente para beneficiar a
comunidade mais atingida pelo empreendimento, segundo a visão deles.
Ainda no aspecto das interações da CSN com a comunidade, os moradores afirmaram que
o único contato existente se dá por meio das ações do Programa de Educação Ambiental da
empresa, e que são ações pontuais e isoladas, que pouco refletem na melhoria do padrão de vida
das crianças da comunidade.

2.12.8.5.5. Perspectivas da Comunidade Considerando o Objeto do EIA:
Explicadas as características do empreendimento objeto do licenciamento ambiental que
pauta o presente DSP, buscou-se colher a impressão dos presentes quanto às suas preocupações
e expectativas.
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A comunidade indicou o interesse em que se deem oportunidades para os jovens dali,
quando da geração de novos empregos. Disseram que, caso o problema seja do nível técnico
profissional, que a empresa poderia investir em capacitação voltada para esse público e,
novamente, citaram a importância da valorização dos jovens locais por meio da oportunidade em
primeiros empregos e programas de jovens aprendizes. Deram exemplos de profissionais muito
bem qualificados que foram residir em outras cidades em decorrência da falta de oportunidades
locais.
Por fim, ressalta-se que a comunidade indicou como principais preocupações, além da
questão já citada da oferta de empregos, a necessidade de acesso e esclarecimentos sobre os
resultados dos monitoramentos ambientais, o aumento no tráfego de veículos pesados na rodovia
(ou a ausência de alternativa para a população local) e a questão das rachaduras decorrentes de
detonações, principalmente no caso da igreja.

2.12.9.

Principais Conclusões do DSP

O DSP realizado cumpriu seu papel como instrumento de articulação e empoderamento da
sociedade que buscou sensibilizar, mobilizar, compartilhar responsabilidades e motivar os grupos
sociais a fim de se construir uma visão coletiva da realidade local, identificar as potencialidades,
os problemas locais e as recomendações para sua melhoria, a partir da perspectiva dos grupos
participantes. Dos resultados do DSP conclui-se que:
▪

A CSN é vista como uma empresa tradicional na região, que veio a se instalar no Corumbá
nos anos 60/70 do século passado e que nos anos 2000 passou por ampliações, tornandose ainda mais forte na região.

▪

Os participantes conhecem a empresa e reconhecem sua atividade, tanto do ponto de vista
do seu valor para a sociedade local quanto ao seu potencial de impacto, sendo citados
principalmente os temas: qualidade do ar, vibrações, poluição sonora e biodiversidade.

▪

O DSP também mostrou opiniões e prioridades apontadas a partir de diferentes
perspectivas, de acordo com os grupos que estavam presentes nas oficinas, alcançando a
pluralidade que se espera desse tipo de diagnóstico.

▪

As comunidades esperam não sofrerem com os impactos de vibrações (principalmente) e
com a poluição sonora e da qualidade do ar.

▪

Há carências de serviços públicos e infraestrutura nas comunidades de Boca da Mata e
Corumbá, obviamente não relacionadas com a empresa, mas que refletem na insatisfação
dos moradores que entendem ficar com o ônus, sem direito ao bônus dos
empreendimentos minerários.

▪

Também foi marcante em praticamente todas as oficinas a indicação de que as interações
e relacionamentos tanto com a empresa quanto com os demais envolvidos necessitam ser
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fortalecidos, e que isso proporcionará ganhos a partir da sinergia nas ações entre os
diferentes atores da região.
▪

Algumas oportunidades específicas foram apontadas pelos participantes, que podem
auxiliar na tomada de decisão no direcionamento das ações socioambientais da empresa.

▪

Também ficou evidente a necessidade de que as partes interessadas, notadamente
moradores das comunidades, tenham ciência dos resultados dos monitoramentos
ambientais do empreendimento.
Por fim, cabe salientar que o DSP é um trabalho basilar para a construção de um Programa

de Educação Ambiental, o qual deve contemplar “as populações afetadas e os trabalhadores
envolvidos, proporcionando condições para que esses possam compreender sua realidade e as
potencialidades locais, seus problemas socioambientais e melhorias, e como evitar, controlar ou
mitigar os impactos socioambientais e conhecer as medidas de controle ambiental dos
empreendimentos”. Nesse sentido, mais uma vez, o Diagnóstico Socioambiental cumpriu seu
papel de lançar as bases para a construção / continuidade do Programa de Educação Ambiental
da empresa.
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