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1. Conteúdo do Volume 3 

Após a apresentação da caracterização da Mina da Bocaina – CSN Arcos no Volume 1 e 

dos diagnósticos ambientais no Volume 2, este terceiro volume do EIA refere-se à etapa de 

prognóstico, ou seja, de construção do cenário futuro considerando a atividade objeto do 

licenciamento e a análise dos seus possíveis efeitos sobre cada componente ambiental, 

acompanhada da devida indicação das medidas que devem ser adotadas a fim de atenuar o 

comprometimento da qualidade ambiental na região sob influência do empreendimento. 

Dessa forma, a fim de facilitar o entendimento do objeto de análise neste EIA, este volume 

traz inicialmente, no item 2, uma breve reapresentação do objeto do licenciamento, ou seja, um 

descritivo da Ampliação da Mina da Bocaina – CSN Arcos seguida da descrição dos objetivos da 

Avaliação de Impactos Ambientais (AIA), no item 3. 

O item 4 traz a Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) do empreendimento propriamente 

dita, iniciando com a descrição da metodologia utilizada para a construção dos cenários de 

prognóstico ambiental e na sequência trazendo os resultados de todo o processo de identificação 

e caracterização dos impactos sobre os meios físico, biótico e socioeconômico. 

O item 6.5 trata especificamente das medidas compensatórias, referentes aos impactos 

irreversíveis sobre cavidades naturais subterrâneas de média / alta relevância, bem como as 

compensações referentes à supressão da vegetação nativa prevista pelo empreendimento. 

As medidas de mitigação e controle apontadas para cada um dos impactos descritos ao 

longo do item 4 são organizadas e agrupadas nos Programas Ambientais propostos para o 

empreendimento, descritos de maneira sumarizada no item 5 deste volume do EIA1. 

Encerrando este volume e a análise realizada no âmbito do EIA como um todo, apresenta-

se a conclusão e considerações finais acerca da viabilidade ambiental do projeto de Ampliação da 

Mina da Bocaina – CSN Arcos. 

 

  

 

1 Os detalhes dos programas ambientais são apresentados no PCA do empreendimento. 



 

Estudo de Impacto Ambiental da Ampliação da Mina da Bocaina 

Volume 3: Avaliação dos Impactos, Medidas e Programas 

 

 Página 27 de 380 

 

2. Objeto do licenciamento 

A Mina da Bocaina já possui as devidas licenças ambientais para uma produção de 6,0 

milhões de toneladas anuais de calcário. Este EIA/RIMA analisa a ampliação das operações de 

lavra e beneficiamento para o incremento da produção em 25%, visando atingir a capacidade de 

produção licenciada de 7,5 milhões de toneladas anuais de calcário destinados tanto para a 

fabricação de cimento realizado em Arcos – MG quanto para o processo siderúrgico da CSN UPV 

em Volta Redonda - RJ. 

As atividades desenvolvidas na Mina da Bocaina compreendem, além da lavra e UTMs, 

também as infraestruturas de apoio à mineração (escritório, oficina, lavador de máquinas e posto 

de combustível) e os barramentos B2 e B3, todos já contemplados nas licenças ambientais 

vigentes.  

O empreendimento abrange as poligonais de direito minerário ANM 004213/1949 e 

003425/1960, os quais fazem parte do grupamento mineiro requerido pela CSN, titular dos 

processos, por meio do processo 930.478/2010. As informações sobre os processos ANM e dados 

básicos do objeto do licenciamento são sumarizadas na Tabela 1; a Tabela 2 sumariza as 

principais informações acerca da operação da Mina da Bocaina – CSN Arcos e do pit de lavra 

objeto da análise no presente EIA/RIMA, cujos impactos são analisados neste volume do EIA. 

 

Tabela 1 – Atividades já licenciadas e objeto do licenciamento na Mina da Bocaina – CSN Arcos, e 

informações dos processos ANM envolvidos. 

Dados do Objeto de Licenciamento 

Número proc. 
ANM 

Área poligonal 
(ha) 

Substância(s) Fase do processo Grupamento mineiro? 

004213/1949 76,74 Calcário 
Concessão de lavra, em 

01/08/1953 
Sim, proc. 930478/2010 

003425/1960 229,72 Calcário 
Concessão de lavra, em 

01/10/1968 
Sim, proc. 930478/2010 

Código Descrição Parâmetro 
Quantidade 

já 
licenciada 

Quantidade 
adicional 

ampliação 
Unidade 

A-02-07-0 
Lavra a céu aberto - Minerais não metálicos, 

exceto rochas ornamentais e de revestimento 
Produção Bruta 6.000.000 1.500.000 t/ano 

A-05-01-0 
Unidade de Tratamento de Minerais - UTM, com 

tratamento a seco 
Capacidade 

instalada 
2.674.810 1.500.000 t/ano 

A-05-02-0 
Unidade de Tratamento de Minerais - UTM, com 

tratamento a úmido 
Capacidade 

instalada 
3.325.188 0 t/ano 

A-05-06-2 

Disposição de estéril ou de rejeito inerte e não 
inerte da mineração (classe II-A e II- B, segundo a 

NBR 10.004) em cava de mina, em caráter 
temporário ou definitivo, sem necessidade de 

construção de barramento para contenção 

Volume 2.575.000 0 m3 

A-05-03-7 
Barragem de contenção de resíduos ou rejeitos 

da mineração 
Classe 3 3 - 

E-03-01-8 
Barragem de acumulação de água para 

abastecimento público, industrial e na mineração 
ou para perenização 

Área inundada 6,33 0 ha 

F-06-01-7 

Postos revendedores, postos ou pontos de 
abastecimento, instalações de sistemas 

retalhistas, postos flutuantes de combustíveis e 
postos revendedores de combustíveis de aviação 

Capacidade de 
armazenagem 

30 0 m3 
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Tabela 2 – Números básicos da ampliação da Mina da Bocaina – CSN Arcos. 

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO 

Dados básicos do empreendimento 

Atividades: 
Lavra a céu aberto de calcário em áreas cársticas com tratamento do minério 

em UTMs a seco e a úmido, bem como atividades de apoio à lavra 

Localização: 
Área rural de Arcos – MG 
Fazenda Bocaina. 

Poligonal(is) DNPM 
003.425/1960 e 004.213/1949 ambas concessões de lavra e com solicitação 
de grupamento mineiro, de titularidade da CSN 

Substância lavrada Calcário 

Capacidade nominal 
de produção 

ampliada: 
7.500.000 t/ano de minério ROM; 

Quadro de Áreas 

Área total das poligonais DNPM 
003.425/1960: 229,72 ha 
004.213/1949: 76,74 ha 
Área Total: 306,46 ha 

Área já 
licenciada 

A1 - Pit da cava  87,5473 ha 

A2 – UTMs + beneficiamento + 
barragens + pilha de estéril 

84,0812 ha 

Área Total (A1+A2) 171,6285 ha 

Acréscimos 
decorrentes de 

ampliação 

A1 - Pit da cava  + 15,9468 ha 

A2 – UTMs + beneficiamento + 
barragens + pilha de estéril 

s/ alteração 

Área Total (A1+A2) 187,5754 ha 

Usos do Solo na área da ampliação 

Área ocupada:  Unidade Área da ampliação 

Floresta Estacional Decidual ha 9,31 

Floresta Estacional Semidecidual ha 0,06 

Leucenas (espécie exótica) ha 5,84 

Solo exposto / estrada ha 0,74 

Total ha 15,95 

Pit da Mina  Bocaina 

Parâmetros 
geotécnicos adotados 
para a lavra 

TTalude rochoso: 

▪ Ângulo de face: 85º 

▪ Ângulo geral do pit: 51º 

▪ Altura da bancada: 15 m 

▪ Largura da berma: 10 m. 

Talude em solo: 

▪ Ângulo de face: 60º 

▪ Ângulo geral do pit: 42º 

▪ Altura da bancada: 12 m 

▪ Largura da berma: 10 m. 

Reservas lavráveis 

Total (otimização do 
aproveitamento mineral) 

Massa total 365.000.000 t  

Vida útil 48,5 anos 

Cota de fundo 630 m 

Ampliação (objeto do 
licenciamento) 

Massa total 161.740.000 t 

Vida útil 16 anos 

Cota de fundo 630 m 
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2.1. Comparativo da Atividade Atual e Futura na Mina da Bocaina – Dados 

Gerais 

Na Tabela 3 são apresentados os dados gerais da mineração da CSN, considerando os 

cenários atual e futuro. São comparados dados do quadro de efetivo de pessoal, regime de 

trabalho, capacidade produtiva e consumos de insumos, água, energia elétrica e combustíveis. 

Esses dados e demais características apresentadas no Volume 1 do EIA foram utilizados como 

base para a análise dos impactos do empreendimento. 

 

Tabela 3 – Comparativo entre os cenários atual e futuro da Mina da Bocaina – CSN Arcos – dados 

gerais. Fontes: CSN e (GEOMIL, 2017). 

Comparativo entre os cenários atual e futuro da Mina da Bocaina – CSN Arcos 

Quadro de Áreas 

Área ocupada:  Unidade Atual Com a Ampliação 

Pit da cava ha 87,5473 102,8069 

UTMs + áreas de apoio + pilha de estéril ha 84,0812 84,0812 

Total ha 171,6285 186,8881 

Cota de Fundo da Cava 

Comparação dos cenários: Atual Com a ampliação 

Cota de fundo do pit da cava  670 m 630 m 

Capacidade Produtiva 

Comparação dos cenários:  Unidade Atual Com a Ampliação 

Capacidade de produção nominal licenciada para a 
mineração 

t/ano 6.000.000  7.500.000  

Mão-de-obra 

Comparação dos cenários: Atual Com a ampliação 

Número total de empregados Gerência Operação 
Mna: 

117 251 

Regime de Operação 

Comparação dos cenários: Atual Com a ampliação 

Número de turnos: 03 03 

Horas/dia: 24 24 

Dias/mês: 30 30 

Meses/ano: 12 12 

Dias efetivamente trabalhados: 328 328 

Trabalho aos sábados: Sim Sim 

Trabalho aos domingos: Sim Sim 
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Frota 

Equipamentos Modelo Atual 
Com a 

ampliação 

Perfuratriz Atlas Copco T325 e T40 02 03 

Carregadeiras principais Caterpillar 990 03 04 

Carregadeiras  Caterpillar 980H 03 - 

Carregadeiras  Caterpillar 950G 01 - 

Escavadeira 
Caterpillar 390, Komatsu PC350 ou 

Liebherr 944 
02 01 

Retroescavadeira CAT 416D 01 01 

Motoniveladora CAT 140H 01 01 

Caminhão comboio Mercedes Benz Axor 3131 01 01 

Carro pipa VW Contelation 31-330 01 01 

Caminhão 8x4 Iveco Tracker 420 03 - 

Caminhão fora de estrada Caterpillar 775 02 07 

Veículos leves Diversos 04 04 

Insumos da Mineração 

Insumos (consumo médio anual) Unidade 
Consumo  

Atual Com a Ampliação 

Floculante para o espessador Kg/ano não utilizado  19.578  

Explosivos – carga de fundo Kg/ano 106.975  333.282 

Explosivos – carga de coluna Kg/ano 476.275  797.827 

Iniciador unid./ano 592  307 

Linha silenciosa m/ano 47.819  265.203 

Consumo de Água 

Fonte de suprimento de água Unidade 
Consumo  

Atual Com a Ampliação 

Consumo humano (cisternas 1 e 2, outorgas 
1208028/2019 e 1208031/2019) 

m3/mês 1.375  2.826 

Consumo Industrial (outorga 1208027/2019) m3/mês 41.925  59.400 

Total m3/mês 43.300  62.226 

Consumo de Energia Elétrica 

Concessionária: 
CEMIG 

Consumo atual: 
16.300.000 kwh/ano 

Consumo previsto com a 
ampliação: 
27.000.000 kwh/ano 

Consumo de Combustíveis 

Tipo de Combustível Unidade 
Consumo  

Atual Com a Ampliação 

Óleo diesel L/ano 2.864.164  2.905.000 

Gasolina / etanol L/ano 18.300  22.000 

 

Na Figura 1, apresentam-se os limites de lavra atualmente licenciados e os previstos para 

o pit final da ampliação, bem como limites das propriedades CSN e limites das poligonais ANM. 
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3. Objetivos da Avaliação de Impactos Ambientais 

Para um empreendimento ser ambientalmente viável, o mesmo tem de compreender uma 

Gestão Ambiental capaz de garantir um desempenho ambiental da atividade em conformidade 

com os padrões e regulamentos ambientais, de forma compatível e harmoniosa com as pessoas 

que vivem no entorno e com as demais atividades desenvolvidas nesse mesmo contexto. 

A Avaliação dos Impactos Ambientais (AIA) é o processo de construção de cenários futuros 

e análise a fim de indicar o potencial de impacto do empreendimento proposto sobre os 

componentes ambientais. Tal construção de cenários, ou prognóstico dos impactos, permite que 

seja feita a devida análise e identificação de ações essenciais para a mitigação e controle dos 

impactos, a fim de que o empreendimento objeto de análise atinja um nível de mitigação e controle 

de seus efeitos que promova um desempenho ambiental adequado, como dito no parágrafo 

anterior. 

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 da Mina da Bocaina – CSN Arcos.  

Assim sendo, o objetivo da AIA é descrever adequadamente o cenário futuro com a 

inserção do empreendimento, identificando e caracterizando seus impactos, bem como indicando 

as medidas necessárias para a mitigação e controle dos mesmos, sempre que possível, e também 

os impactos não mitigáveis e condições que devem ser revistas para adequação da atividade da 

empresa com os padrões legais e convívio harmonioso com as partes interessadas.  

Os objetivos específicos deste Volume do EIA são: 

» Descrever a metodologia de Avaliação de Impactos; 

» Identificar e caracterizar os possíveis impactos do empreendimento, bem como identificar 

impactos cuja ocorrência não é prevista no caso em questão; 

» Construir os cenários de prognóstico dos impactos ambientais potenciais da atividade, com 

metodologia apropriada, e a previsão das medidas mitigadoras e compensatórias dos 

impactos; 

» Apresentar proposta de Programas Ambientais que contemplem o conjunto de medidas 

mitigadoras e compensatórias previstas; 

» Avaliar o projeto considerando os impactos previstos, com relação à sua viabilidade 

ambiental. 
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4. Avaliação dos Impactos Ambientais 

4.1. Metodologia de Prognóstico e Caracterização dos Impactos 

A metodologia de análise dos impactos ambientais da Ampliação da Mina da Bocaina – 

CSN Arcos foi elaborada utilizando-se como base os conceitos estabelecidos na Resolução 

CONAMA 01/1986 quanto à caracterização de impactos ambientais e proposição de medidas 

mitigadoras. A etapa de identificação e avaliação dos impactos relacionados a este 

empreendimento foi construída a partir das informações contidas na caracterização e descrição 

das atividades; nos diagnósticos ambientais dos diferentes meios (físico, biótico e 

socioeconômico); em informações levantadas na literatura especializada, relatórios técnicos 

disponibilizados pelo empreendedor e dados secundários de atividades semelhantes. Além disso, 

foram utilizadas outras ferramentas, como as modelagens matemáticas no caso das informações 

sobre a qualidade do ar e rebaixamento do lençol freático.  

Neste contexto é importante destacar que existe ampla gama de referências técnicas sobre 

metodologias para avaliação de impactos ambientais. A presente avaliação foi realizada utilizando-

se o conjunto de técnicas que melhor se adaptava às características do empreendimento. A 

metodologia adotada teve como objetivo a identificação, caracterização e avaliação de impactos 

da Ampliação da Mina da Bocaina – CSN Arcos tendo como referência a situação atual do local e 

a atividade já licenciada e em curso, observada a partir dos diagnósticos ambientais. 

Com os produtos obtidos da AIA foram elaborados os itens finais do EIA/RIMA: Programas 

Ambientais do empreendimento e conclusão sobre a viabilidade ambiental da atividade proposta.  

A seguir, apresenta-se o detalhamento da metodologia de identificação e avaliação dos 

impactos ambientais do empreendimento. 

 

4.1.1. Conceito de Impactos Potenciais 

O Artigo 1º da Resolução n.º 001/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 

define impacto ambiental da seguinte forma: 

[...] impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas, 

biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia 

resultante das atividades humanas que afetem diretamente ou indiretamente: 

I - A saúde, a segurança, e o bem-estar da população; 

II - As atividades sociais e econômicas; 

III - A biota; 

IV - As condições estéticas e sanitárias ambientais; 

V - A qualidade dos recursos ambientais [...] 

No contexto do EIA/RIMA, a Avaliação dos Impactos Ambientais - AIA - é o prognóstico dos 

efeitos potenciais e, considerando a previsão das medidas de mitigação, a definição do cenário 
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dos impactos reais (esperados) do empreendimento sobre os componentes ambientais dos meios 

físico, biótico e socioeconômico.  

A Figura 2, apresentada a seguir, ilustra esse conceito. Os efeitos do projeto sobre os 

componentes ambientais podem ser positivos ou negativos, e são chamados de “Impactos 

Potenciais”., ou seja, aquele que ocorreria sem nenhuma medida de controle, afetando o indicador 

ambiental ao longo do tempo. Porém, com a adoção de medidas mitigadoras, esse impacto passa 

a ser controlado e a linha do indicador ambiental é atenuada. O grau de atenuação é variável para 

cada impacto, de acordo com as particularidades de cada componente ambiental. Esses aspectos 

são considerados na metodologia de AIA utilizada no presente projeto. 

 

Figura 2 - Exemplo conceitual de impacto ambiental (adaptado de Sánchez, 2006). 
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4.1.2. Descrição das Etapas de Avaliação de Impactos 

O processo de AIA possui as etapas descritas na Figura 3, a seguir. 

 

Figura 3 – Etapas do processo de Avaliação de Impactos Ambientais. 

 

 

A descrição dos passos de construção da avaliação de impactos da Ampliação da Mina da 

Bocaina – CSN Arcos é apresentada a seguir. 

 

 1º PASSO – Identificação dos Impactos Ambientais Potenciais do 

Empreendimento 

O primeiro passo consiste em identificar todo o conjunto de impactos potenciais que podem 

ser atribuídos ao empreendimento. Esta etapa foi realizada utilizando-se da Matriz de Leopold 

(LEOPOLD, CLARKE, HANSHAW, & BALSLEY, 1971). A construção da Matriz de Leopold é um 

método qualitativo que identifica as interações bidimensionais entre as atividades do 

empreendimento, em uma dimensão, e possíveis impactos listados na outra dimensão.  

No presente projeto, a Matriz de Leopold foi adaptada de forma a relacionar as atividades 

do empreendimento com os possíveis impactos ambientais.  

O conjunto de impactos relacionados na Matriz de Leopold do presente EIA abrange todas 

as atividades objeto do licenciamento, bem como a relação aberta, incluindo todas as tipologias 

de impacto, para se avaliar quanto à sua ocorrência ou não no caso da Ampliação da Mina da 

Bocaina – CSN Arcos. 

Na construção da Matriz de Leopold adaptada, também foi utilizada uma escala que indica 

a influência da atividade do empreendimento com o impacto em análise, da seguinte maneira: 
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▪  –  (traço): atividade não relacionada com o impacto listado. 

▪ * (1 estrela): atividade com pouca influência sobre o impacto, sem ser determinante para 

sua ocorrência ou sua intensidade, magnitude ou significância. 

▪ *** (3 estrelas): atividade com certa influência sobre a ocorrência do impacto, porém sem 

ser determinante para sua intensidade, magnitude ou significância. 

▪ ***** (5 estrelas): atividade determinante para a ocorrência do impacto, e para sua 

intensidade, magnitude ou significância. 

Essa avaliação, qualitativa e “ad hoc”, tem como finalidade apenas auxiliar no 

direcionamento das medidas de mitigação e controle dos impactos para as atividades com maior 

potencial de influência sobre os impactos que se pretende mitigar. 

A Matriz de Leopold adaptada utilizada neste EIA também traz a indicação se os impactos 

são “positivos”, indicados na cor verde, ou “negativos”, indicados em vermelho e a indicação sobre 

a possibilidade de ocorrência do impacto. Os critérios de classificação utilizados foram os 

seguintes: 

 

▪ Quanto ao efeito [positivo / negativo]: 

Impactos positivos são aqueles que resultam na melhoria de um ou mais indicadores 

ambientais (parâmetros de qualidade ambiental, processos ou funções socioambientais). 

Impactos negativos resultam em um prejuízo da qualidade de um ou mais indicadores 

ambientais (parâmetros de qualidade ambiental, processos ou funções socioambientais).  

Ressalta-se que uma atividade pode ter impacto positivo e negativo sobre duas variáveis 

distintas de um mesmo componente ambiental. 

 

▪ Quanto à probabilidade de ocorrência [certo / de possível ocorrência / sem previsão 

de ocorrência / risco de acidente]: 

Impactos certos referem-se àqueles de consequência direta e objetiva a partir das 

atividades do empreendimento ou de seus desdobramentos, cujo efeito certamente ocorrerá. 

Ressalta-se que não está se discutindo aqui a intensidade do efeito, e sim a sua ocorrência ou 

não.  

Impactos de possível ocorrência dizem respeito às condições desencadeadas a partir 

das atividades do empreendimento, mas cujos efeitos (impactos) dependerão de uma séria de 

condições (desdobramentos) para se concretizarem, não se podendo afirmar que os mesmos são 

“certos” quanto à probabilidade de ocorrência. 

Impactos pouco prováveis de ocorrerem são aqueles que somente virão a ocorrer num 

cenário que depende de uma séria de condições cuja probabilidade de que venham a acontecer é 

baixa, usualmente não sendo observada em contextos / situações / empreendimentos com 

características similares. 
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Impactos sem previsão de ocorrência dizem respeito a situações ou efeitos que, com 

base nos dados de caracterização do empreendimento e do diagnóstico ambiental da área, se 

pode afirmar que são impactos que não ocorrerão em razão das atividades objeto de análise. 

Impacto na condição de riscos de acidente é a alteração da qualidade socioambiental 

(impacto) originário de uma condição de acidente, ou seja, de ocorrência eventual, não 

programada, originada a partir de uma falha na atividade ou processo ou ainda resultante de 

consequência não planejada. A referência teórica para essa definição é a Norma Técnica Cetesb 

P4.261 (CETESB, 2011), que versa sobre a Análise de Riscos traz as seguintes definições: 

“Acidente” é definido como “evento específico ou uma sequência de evento(s) não 

planejado (s) e indesejável (is) que geram consequências indesejáveis”. No caso em tela, 

observam-se os eventos que geram “impactos ambientais”, conforme definição preliminarmente 

apresentada. 

De acordo com a mesma norma Cetesb, “risco” é definido como “Medida de danos à vida 

humana, resultante da combinação entre a frequência de ocorrência e a magnitude das perdas ou 

danos (consequências)”. Nesse caso, temos “risco” como uma variável mensurável (uma 

probabilidade) de ocorrência de determinado acidente com danos ambientais ou de qualquer 

natureza. 

O produto dessa etapa do processo de construção da Avaliação dos Impactos Ambientais 

(AIA) é a matriz de identificação de impactos devidamente preenchida, com todos os impactos 

potenciais identificados e listados na mesma, a qual é apresentada no item 0 deste Volume do 

EIA.  

 

 2º PASSO - Classificação dos Impactos em Relação aos Critérios 

Estabelecidos na  Resolução CONAMA 01/86 

A Resolução CONAMA 01/86 define em seu Artigo 3º, alínea II, que o EIA deve trazer a 

“análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, através de identificação, 

previsão da magnitude e interpretação da importância dos prováveis impactos relevantes, 

discriminando: os impactos positivos e negativos (benéficos e adversos), diretos e indiretos, 

imediatos e a médio e longo prazos, temporários e permanentes; seu grau de reversibilidade; suas 

propriedades cumulativas e sinérgicas; a distribuição dos ônus e benefícios sociais.” 

Os componentes ambientais e respectivos impactos identificados no 1º passo de 

construção da AIA são classificados no presente EIA com relação às seguintes características: 

 

▪ Quanto à probabilidade de ocorrência [certo / de possível ocorrência / sem previsão 

de ocorrência / risco de acidente]: 

Conforme descrito anteriormente, no item 4.1.2.1.  

▪ Quanto ao efeito [positivo / negativo]: 

Conforme descrito anteriormente, no item 4.1.2.1.  
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▪ Quanto à origem [direto / indireto]: 

Impactos diretos são aqueles cujo efeito é percebido diretamente como resultado da 

atividade do empreendimento prevista. Também chamado de impacto de 1ª ordem. 

Impactos indiretos resultam como efeito secundário da atividade do empreendimento, 

podendo ainda ser descritos como aqueles impactos não iniciais que fazem parte de uma cadeia 

de reações / impactos deflagrados a partir de uma atividade do empreendimento. 

 

▪ Quanto ao momento de ocorrência [imediatos / eventuais / de médio prazo / de longo 

prazo]: 

Impacto imediato é aquele que se manifesta no instante em que se dá a ação que origina 

o fator causador de impacto. 

Impacto eventual é aquele cuja ocorrência se dá em um momento específico, e não 

continuamente, em decorrência também de uma situação específica, e que tende a cessar à 

medida que a situação específica também deixa de ocorrer. 

Impactos a médio e longo prazos são aqueles que se manifestam não imediatamente, 

mas numa escala de tempo posterior à ação que originará o impacto. Os de médio prazo são 

aqueles cujos efeitos são perceptíveis numa escala de dias ou meses. Os de longo prazo são 

aqueles perceptíveis em escalas anuais ou superiores. 

 

▪ Quanto à duração [temporários / permanentes}: 

Impactos temporários são aqueles que se manifestam somente durante a atividade que 

o gera, mas cessam ou reduzem rapidamente após a paralisação da atividade. 

Impactos permanentes representam uma alteração definitiva no meio, ou seja, ainda que 

interrompida a ação causadora do impacto, os efeitos não cessam de se manifestar num horizonte 

temporal de curto prazo (escala de anos). 

 

▪ Quanto à reversibilidade [reversíveis / irreversíveis]: 

A reversibilidade é representada pela capacidade do sistema (ambiente afetado) retornar 

ao seu estado anterior caso: [a] cesse a atividade causadora do impacto; ou [b] seja implantada 

ação corretiva. 

Impactos reversíveis são aqueles em que o indicador ambiental afetado retorna às 

condições originais uma vez cessada a ação geradora do impacto. 

Impactos irreversíveis são aqueles em que o “indicador ambiental sensível ao impacto” 

não retorna à condição original quando cessada a ação. 

 

▪ Quanto à cumulatividade [cumulativos / não cumulativos]: 
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Impactos cumulativos são aqueles cujos efeitos sobre o “indicador ambiental sensível ao 

impacto” progride:  [a] numa escala de tempo; ou [b] quando somam-se os impactos de duas ou 

mais atividades. 

Impactos não cumulativos são aqueles cujos efeitos sobre o “indicador ambiental 

sensível ao impacto” possuem níveis semelhantes na escala de tempo. 

Levando em consideração que o empreendimento encontra-se em fase de operação, com 

alguns impactos já “licenciados”, a AIA avaliará o impacto quanto a sua influência em termos de 

duração, intensidade e abrangência territorial. 

 

▪ Quanto à alteração em relação ao impacto atual:  

Esta caracterização apresentada nos quadros-síntese dos impactos refere-se à análise 

quanto às mudanças em relação ao impacto já licenciado, da operação vigente da Mina da 

Bocaina. Uma vez que os impactos atuais já se encontram licenciados, não sendo objeto do 

presente EIA, essa caracterização permite que se identifique eventuais alterações na duração, 

intensidade ou abrangência territorial dos impactos analisados. 

Duração: Avalia se o impacto analisado terá seu tempo de permanência alterado em 

função do novo licenciamento.  

Intensidade: Se o impacto será agravado, sendo de alguma forma acrescido em relação 

ao impacto existente. 

Abrangência territorial: Se com as atividades do novo licenciamento, os impactos 

extrapolarão os limites dos impactos já licenciados. 

 

 3º PASSO – Identificação e Proposição de Medidas Mitigadoras ou 

Potencializadoras 

Após a classificação e caracterização dos impactos de acordo com os critérios da 

Resolução CONAMA 01/86 e preenchimento do quadro-síntese, foram levantadas as medidas 

mitigadoras / potencializadoras relacionadas a cada um dos impactos identificados, bem como às 

distintas fases do empreendimento. 

Entende-se por “medida mitigadora” as medidas ou ações indicadas que devem ser 

realizadas durante uma ou mais fases do empreendimento que reduzem o potencial de alteração 

da qualidade ambiental (piora), e “medida potencializadora” aquela que aumenta o potencial de 

alteração positiva de parâmetro ou indicador socioambiental. 

A medida ou conjunto de medidas é indicado para cada impacto e são apresentadas no 

“quadro-síntese da avaliação de impactos ambientais”. Além de relacionar as medidas previstas, 

as mesmas são analisadas quanto aos seguintes critérios:  

▪ A natureza da medida (se preventiva, de controle, de remediação ou potencializadoras);  

▪ Trata-se de medida já existente (para a etapa do empreendimento já licenciada). 
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O quadro-síntese traz também a descrição das alterações nas medidas mitigadoras em 

relação às medidas já práticas e em curso na Mina da Bocaina. 

As medidas identificadas e relacionadas no quadro-síntese serão novamente abordadas 

na descrição dos impactos (5o passo da Avaliação de Impactos) e, posteriormente, na construção 

dos programas ambientais do empreendimento. 

 

 4º PASSO – Avaliação da Significância dos Impactos 

A avalição da Importância, ou Significância, dos impactos, é determinada com base nas 

características de Magnitude e Severidade dos mesmos. Os critérios para a classificação do grau 

de Magnitude, Severidade e Importância dos impactos é descrita a seguir. 

 

▪ Quanto à magnitude [localizada / pequena / média / grande / muito grande]: 

Obedecendo ao estabelecido na Resolução CONAMA 01/86, a magnitude diz respeito à 

estimativa qualitativa ou quantitativa do porte ou extensão do impacto. Refere-se, portanto, à área 

ou extensão e intensidade dos impactos. A magnitude é o atributo de análise do impacto com maior 

probabilidade de uso de uma referência numérica ou espacial que permita uma quantificação do 

impacto. Por isso, sempre que possível são utilizadas informações quantitativas de referência para 

subsidiar a classificação de magnitude dada a um determinado impacto. 

Um impacto com magnitude localizada é aquele cujo efeito é extremamente localizado, 

limitado ao local de incidência do impacto, geralmente uma pequena porção da ADA. 

A magnitude pequena compreende a classificação dos impactos cujos efeitos são 

percebíveis somente dentro dos limites da propriedade do empreendimento, não afetando áreas 

externas aos limites do empreendimento. 

Um impacto com magnitude média é aquele cujos efeitos são percebíveis além dos limites 

do empreendimento, porém não atinge comunidades ou receptores sensíveis, como espécies 

ameaçadas e patrimônios arqueológico, histórico ou espeleológico. 

A magnitude grande caracteriza os impactos cujos efeitos extrapolam os limites do 

empreendimento e atingem comunidades ou receptores sensíveis (por exemplo, espécies 

ameaçadas, patrimônios arqueológico, histórico, espeleológico, etc.), em parcela relativamente 

limitada destes receptores dentro do contexto da microbacia, da municipalidade ou da região. 

Um impacto com magnitude muito grande é aquele cujos efeitos afetam e podem ser 

percebidos, inclusive quantitativamente, por grande parte dos receptores sensíveis dentro do 

contexto da microbacia, da municipalidade ou região. 

Outros critérios como reversibilidade, frequência de ocorrência e relevância do indicador 

ambiental sensível ao impacto serão considerados na escala de severidade dos impactos, parte 

da análise de importância / significância. 
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▪ Quanto à severidade [desprezível / pequena / média / grande / muito grande]: 

Assim como para o critério “magnitude”, a metodologia prevê cinco ordens de grandeza 

para a classificação da severidade de cada impacto: baixa, pequena, média, grande ou muito 

grande. 

A severidade é desprezível quando o impacto, positivo ou negativo, é reversível, possui 

frequência e intensidade pouco ou nada perceptíveis ou mensuráveis e não altera indicador 

ambiental que possui proteção legal ou que seja de interesse claro da comunidade. 

A severidade é pequena quando o impacto estiver relacionado com indicador ambiental 

que possui proteção legal ou que seja de interesse claro da comunidade porém, a alteração no 

indicador ambiental é difícil de ser percebida e não há risco de ultrapassagem de padrões 

ambientais ou efeitos adversos sobre a comunidade local, ambientes ou espécies da flora e fauna 

protegidas. 

A severidade é média quando o impacto estiver relacionado com indicador ambiental que 

possui proteção legal, ou que seja de interesse claro da comunidade, e a alteração no indicador 

ambiental for facilmente percebida, porém, mantendo-se dentro de padrões ambientais legais ou 

normativos. Quando tratarem-se de efeitos sobre a comunidade local, ambientes ou espécies da 

flora e fauna protegidas, a severidade é média se tais efeitos não causarem modificação 

importante na realidade apresentada no diagnóstico ambiental. 

A severidade é grande quando o impacto potencial afetar um indicador ambiental que 

possua proteção legal ou ainda considerado relevante pela comunidade afetada, havendo ainda a 

possibilidade de ultrapassagem de um padrão legal ou atingimento de uma comunidade local, 

ambientes ou espécies da flora e fauna protegidas, porém de forma reversível e pouco frequente. 

A severidade é considerada muito grande quando o impacto potencial afetar um indicador 

ambiental que possua proteção legal ou considerado relevante pela comunidade afetada, com 

potencial de ultrapassar padrões legais estabelecidos, afetar de forma irreversível patrimônios 

protegidos ou ainda com potencial de alterar profundamente a realidade da sociedade local. 

Também é considerado de severidade muito grande o impacto que possuir potencial de 

afetar negativamente a integridade da saúde e/ou vida das pessoas, envolvidas ou não com as 

atividades do empreendimento. 

 

▪ Quanto à importância [Insignificante / Pouco Significativo / Significativo / Muito 

Significativo / Crítico]: 

A avaliação da importância ou significância do impacto é o tópico mais importante do 

trabalho de caracterização dos impactos. A importância indica a relevância do impacto e do 

indicador ambiental dentro do contexto do empreendimento. Ela serve para determinar o foco e os 

pontos de atenção do empreendedor e de todos os envolvidos para os impactos mais críticos 

do empreendimento. Isso possibilita o melhor planejamento ambiental das atividades e o 

direcionamento das medidas de controle ambiental do empreendimento. 
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Neste projeto, a importância do impacto é definida a partir da avaliação combinada da 

magnitude e da severidade do impacto utilizando-se das escalas construídas para essas 

características. A Figura 4 abaixo exemplifica a classificação da Importância / Significância dos 

impactos. 

 

Figura 4 – Classificação da Importância / Significância dos impactos. 

 

 

 

A avalição da Importância / Significância é realizada para dois cenários: no primeiro cenário, 

avalia-se o impacto potencial das atividades do empreendimento sem considerar nenhum tipo de 

medida mitigadora ou de controle, e posteriormente se realiza nova avaliação da Importância / 

Significância considerando as medidas de mitigação e controle apresentadas neste EIA. Isso 

permite que se verifique o impacto ambiental esperado do empreendimento, e se avalie a 

eficácia das medidas de mitigação e controle apresentadas. 

Todo o conjunto de informações gerados a partir do 2º PASSO da metodologia de avaliação 

de impacto até o 5º PASSO encontram-se nos respectivos Quadros-Síntese dos Impactos sobre 

os Meios Físico, Biótico e Socioeconômico, os quais atendem objetivamente aos critérios da 

Resolução CONAMA 01/1986. 

A metodologia de utilização dos quadros-síntese foi desenvolvida pela Signus Vitae e vem 

sendo amplamente utilizada nos EIAs/RIMAs da empresa, inclusive sendo também adotada como 

referência em publicações acadêmicas e por outras empresas do setor especializadas na 

elaboração de Estudos de Impacto Ambiental.  

Cabe aqui ressaltar que os quadros-síntese utilizam a mesma relação de impactos 

constante na Matriz de Leopold, de forma a manter ordenado o raciocínio quanto aos impactos 

que foram objeto de análise para o empreendimento. Nos casos em que a Matriz de Leopold não 

encontra nenhuma relação de atividades do empreendimento com determinado impacto potencial, 

essa mesma condição é traduzida no quadro-síntese, por meio da indicação como “impacto não 

aplicável”.  

Os produtos obtidos ao final dessa etapa são os Quadros-Síntese dos Impactos sobre os 

Meios Físico, Biótico e Socioeconômico totalmente preenchidos, com a relação de medidas 
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mitigadoras necessárias para a minimização dos impactos do empreendimento e a indicação do 

nível de significância2 esperado dos impactos do empreendimento. 

 

 5º PASSO – Descrição Geral dos Impactos do Empreendimento 

Após a identificação e caracterização dos impactos conforme previsão da Resolução 

CONAMA 01/1986 apresenta-se a descrição de cada um dos impactos prognosticados para o 

empreendimento, considerando os três meios estudados - físico, biótico e socioeconômico.  

Tal conteúdo contempla uma descrição e análise sobre os impactos ambientais do 

empreendimento, os efeitos esperados, sua criticidade, importância / significância e sua relação 

com o projeto e suas atividades. 

Sempre que pertinente, o impacto ambiental é descrito mencionando-se as características 

das operações atuais já licenciadas da Mina da Bocaina – CSN Arcos e o cenário futuro, na 

condição de ampliação objeto de análise neste EIA. Nesse item também se faz menção às formas 

de mitigação, acompanhamento e monitoramento dos impactos apresentados. 

Em que pese o fato de que alguns dos impactos listados na Matriz de Leopold não serem 

previstos para ocorrerem no presente caso, estes foram mantidos também na descrição, onde são 

apresentadas as informações que justificam a previsão de não ocorrência de tais impactos. 

 

 

  

 

2 De acordo com os conceitos de significância constantes na Resolução CONAMA 01/1986 e os critérios aplicados às 

variáveis de magnitude e severidade descritas no item 4.1.2.4 deste. 
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4.2. Identificação e Caracterização Geral dos Impactos (Matriz de Leopold e 

Quadros-Síntese) 

A Matriz de Leopold da Ampliação da Mina da Bocaina – CSN Arcos devidamente 

preenchida, com a identificação dos impactos previstos para o empreendimento e sua relação com 

as atividades da mineração é apresentada no Anexo 1.  

A Matriz de Leopold da Ampliação da Mina da Bocaina – CSN Arcos relaciona 92 potenciais 

impactos da atividade de mineração, sendo 25 tipologias de impacto sobre o Meio Físico, 38 sobre 

o Meio Biótico e 29 sobre o Meio Socioeconômico. A seguir apresenta-se a relação dos impactos 

considerados para cada um dos componentes ambientais avaliados: 

 

▪ Meio Físico: 

▪ Impactos sobre os recursos hídricos superficiais: Supressão de nascentes ou olho 

d'água / Interferência sobre o leito de cursos d’água ou nascentes /Alteração da dinâmica 

hídrica superficial de bacias de contribuição / Assoreamento dos cursos d'água / Alteração 

da disponibilidade hídrica / Alteração da qualidade da água por carga orgânica, nutrientes 

e/ou microorganismos / Alteração da qualidade da água por óleos e graxas / Alteração da 

qualidade da água por sólidos (turbidez / cor). 

▪ Impactos sobre os recursos hídricos subterrâneos: Contaminação da água 

subterrânea ou lençol freático por poluentes / Alteração da disponibilidade hídrica 

subterrânea / Rebaixamento do lençol freático / Alteração da dinâmica hídrica subterrânea 

via dolinas e sumidouros. 

▪ Impactos sobre o solo / relevo: Contaminação do solo /Aumento da ocorrência de 

processos erosivos e/ou intensificação dos já existentes / Alteração nos níveis de vibração 

no solo ou rocha / Alteração no relevo do terreno. 

▪ Impactos sobre o patrimônio espeleológico: Supressão de cavidades (perda de 

patrimônio espeleológico) / Outros impactos irreversíveis sobre cavidades / Impactos 

irreversíveis sobre áreas de influência de cavidades / Impactos reversíveis sobre cavidades 

ou suas áreas de influência. 

▪ Impactos sobre o patrimônio paleontológico: Perda de fósseis / Interferência sobre 

áreas com potencial paleontológico. 

▪ Impactos sobre a atmosfera: Alteração da qualidade do ar pela emissão de material 

particulado / Alteração da qualidade do ar pela emissão de gases de combustão/veiculares 

/ Alteração nos níveis de pressão sonora (ruído). 

 

▪ Meio Biótico: 

▪ Impactos sobre a fauna: Perda direta de indivíduos da fauna silvestre / Atropelamento de 

fauna silvestre / Perda de elementos de fauna de espécies raras, protegidas e/ou 

ameaçadas de extinção / Aumento da ocorrência de espécies sinantrópicas / 
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Afugentamento da fauna / Perda de habitats e nichos ecológicos / Diminuição dos recursos 

para a fauna / Diminuição da permeabilidade dos ambientes naturais para a fauna / 

Diminuição da riqueza e abundância de espécies / Alteração das condições de fluxo gênico 

nos grupos de fauna. 

▪ Impactos sobre a vegetação: Supressão da vegetação (perda de elementos da flora) / 

Perda de indivíduos de espécies da vegetação raras, protegidas e/ou ameaçadas de 

extinção / Fragmentação de habitats / Aumento do efeito de borda. 

▪ Impactos sobre Unidades de Conservação: Supressão de vegetação nativa na UC e sua 

ZA / Alteração da conectividade em corredores de biodiversidade da UC e sua ZA / Limpeza 

de áreas, destoca, terraplanagem e outras intervenções em áreas da UC e sua ZA / 

Alteração na disponibilidade hídrica de recursos hídricos relacionados à UC / 

Rebaixamento local do aquífero / Impactos sobre a biota local em decorrência de 

rebaixamento do aquífero / Intervenção em cursos d´água relacionados à UC (nascentes, 

turfeiras ou afloramentos de água, barramento, etc.) / Emissão de efluentes ou alteração 

da qualidade da água de cursos d'água relacionados à UC / Deposição de material 

particulado e outros poluentes atmosféricos na UC e sua ZA / Impactos sobre a biota local 

em decorrência da poluição atmosférica / Emissão de ruídos com contribuição para o 

afugentamento de fauna na UC e sua ZA / Introdução de espécies exóticas ou invasoras 

na UC e sua ZA em decorrência do empreendimento / Contaminação do solo ou das águas 

subterrâneas na UC e sua ZA em decorrência do empreendimento / Intervenções 

geológicas ou estruturais na UC e sua ZA em decorrência do uso de explosivos / Alteração 

da paisagem ou comprometimento da beleza cênica da UC / Potencial de incremento dos 

riscos e ameaças identificados no Plano de Manejo da UC / Impacto na capacidade de 

"produção de água" da UC / Impactos sobre a (conservação da) biodiversidade / Alteração 

na capacidade de visitação da UC / Alteração no potencial de incêndios florestais na UC e 

sua ZA / Alteração no potencial de desmatamento ou corte seletivo na UC ou sua ZA / 

Alteração na ocorrência de caça na UC ou sua ZA / Alteração no potencial de ocorrência 

de invasões e ocupações irregulares na UC / Alteração nas atividades de pesquisa e 

Educação Ambiental da UC. 

 

▪ Meio Socioeconômico: 

▪ Impactos sobre a comunidade, população e funcionários: Geração de Expectativas / 

Geração de incômodo à comunidade / Alteração do cotidiano de comunidade(s) vizinha(s) 

/ Aumento da empregabilidade e capacitação da mão-de-obra / Aumento do número de 

acidentes de trabalho / Intensificação do fluxo migratório para os municípios da região. 

▪ Impactos sobre a Economia: Aumento do número de empregos (oferta de novos postos 

de trabalho) / Ativação econômica (aumento da movimentação financeira) / Aumento da 

arrecadação tributária municipal, estadual ou federal. 



 

Estudo de Impacto Ambiental da Ampliação da Mina da Bocaina 

Volume 3: Avaliação dos Impactos, Medidas e Programas 

 

 Página 48 de 380 

 

▪ Impactos sobre a Saúde: Aumento dos casos de doenças decorrentes da poluição / 

Proliferação de zoonoses. 

▪ Impactos sobre a Segurança: Aumento dos índices de criminalidade. 

▪ Impactos sobre a infraestrutura de serviços públicos: Aumento da demanda sobre os 

serviços públicos de saúde / Aumento da demanda sobre os serviços públicos de educação 

/ Aumento da demanda sobre os serviços públicos de segurança / Aumento da demanda 

sobre os serviços públicos de saneamento. 

▪ Impactos sobre a infraestrutura urbana: Ocupação desordenada do solo / Aumento da 

demanda sobre a infraestrutura urbana de habitação e moradia. 

▪ Impactos sobre o sistema viário: Intensificação do tráfego em vias públicas / Aumento 

no número de acidentes de trânsito. 

▪ Impactos sobre o Patrimônio Natural, Histórico, Cultural, e o Turismo: Alteração dos 

aspectos visuais e da paisagem / Interferência sobre a infraestrutura de turismo / 

Intervenção ou dano sobre bens culturais / Intervenção ou dano sobre elementos do 

patrimônio natural / Intervenção ou dano sobre elemento(s) do patrimônio histórico / 

Destruição parcial ou total de sítio arqueológico / Descaracterização de sítio(s) 

arqueológico(s). 

▪ Impactos sobre comunidades tradicionais: Interferências com comunidades indígenas 

/ Interferências com comunidades quilombolas. 

 

Dos impactos relacionados, 24 foram identificados como de ocorrência certa, ou seja, que 

não há dúvidas quanto à sua verificação em decorrência do empreendimento; 24 tipologias de 

impacto foram identificadas como “possíveis de ocorrer”, ou seja, considera-se que existe a 

possibilidade real de que venham a ocorrer; 11 tipologias de impacto foram identificadas como de 

ocorrência pouco provável, ou seja, podem vir a ocorrer mas dependem de condição muito 

específica para que isso aconteça; 4 tipologias de impacto referem-se à condições de risco de 

acidente, ou seja, podem vir a acontecer somente num cenário de um acidente ambiental; e 

finalmente 29 das tipologias de impacto relacionadas foram identificadas como sem previsão de 

ocorrência no caso da ampliação da Mina da Bocaina – CSN.  

Assim, das 92 tipologias de impacto relacionadas na Matriz de Leopold, 63 foram 

analisadas e categorizadas. As 29 tipologias de impacto consideradas como “sem previsão de 

ocorrência” também encontram-se listadas na descrição dos impactos (item 4.3 deste Volume), 

acompanhadas da devida justificativa dos motivos pelos quais o impacto foi considerado sem 

possibilidade de vir a ocorrer no caso da ampliação da Mina da Bocaina – CSN Arcos. 

Como já citado anteriormente, a Matriz de Leopold também traz uma escala que indica a 

influência da atividade do empreendimento com o impacto em análise. 

Os quadros-síntese com a caracterização dos impactos ambientais dos Meios Físico, 

Biótico e Socioeconômico encontram-se, respectivamente, nos Anexos 2, 3 e 4. 
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Conforme descrito na metodologia, os quadros-síntese trazem: 

▪ A caracterização dos impactos ambientais de acordo com os critérios definidos na 

Resolução CONAMA 01/1986; 

▪ A indicação das alterações em relação ao cenário atual da Mina da Bocaina, já licenciado; 

▪ A indicação do potencial de mitigação / potencialização dos impactos e as medidas 

mitigadoras / potencializadoras propostas; e 

▪ A avaliação da significância / importância nas condições “sem medidas mitigadoras” 

(impacto potencial) e “com medidas mitigadoras” (impacto esperado). 
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4.3. Descrição dos Impactos do Empreendimento 

4.3.1. Impactos Ambientais sobre o Meio Físico 

A seguir apresenta-se a descrição dos impactos ambientais da Ampliação da Mina da 

Bocaina – CSN Arcos sobre os componentes ambientais do Meio Físico. A descrição dos impactos 

é feita na mesma sequência apresentada no Quadro-Síntese dos Impactos. 

 

 Componente Ambiental: Águas Superficiais 

4.3.1.1.1. Supressão de nascentes / olho d'água 

Os avanços previstos para o pit da cava da Mina da Bocaina – CSN Arcos não incidirão 

sobre nenhuma nascente ou olho d’água. Assim sendo, este impacto foi considerado inexistente 

/ de ocorrência não prevista no contexto do empreendimento objeto de análise neste EIA. 

 

4.3.1.1.2. Interferência sobre o leito de cursos d’água ou nascentes 

A exemplo da situação descrita no item anterior (4.3.1.1.1), não há previsão de interferência 

da cava da Mina da Bocaina – CSN Arcos sobre leitos naturais de cursos d’água ou nascentes em 

decorrência da ampliação das atividades objeto de análise neste EIA. Desta forma, esse impacto 

foi considerado inexistente / de ocorrência não prevista no contexto do empreendimento ora em 

análise. 

 

4.3.1.1.3. Alteração da dinâmica hídrica superficial  

Como descrito no Volume 1 do EIA, a área da Mina da Bocaina contribui para a bacia do 

rio Candonga, que recebe as águas afluentes dos barramentos B2 e B3, os quais por sua vez 

recebem as águas provenientes da mineração, UTMs e infraestruturas de apoio.  

As barragens B2 e B3 possuem, respectivamente, uma bacia de contribuição de 1,54 km2 

e 2,28 km2, segundo dados apresentados no Volume 1. 

A alteração da dinâmica hídrica na sub-bacia do rio Candonga dependeria de uma alteração 

significativa do uso do solo na sua área. A única alteração no uso do solo prevista é o avanço da 

lavra em área de 15,9468 ha, ao longo do período de validade da licença, o que corresponde a 

10,3% e 7,0% da área de contribuição das barragens B2 e B3, respectivamente. 

As áreas impactadas continuarão drenando para dentro da mina e, desta, o excedente para 

as barragens B2 e B3. Dessa forma, a alteração na dinâmica hídrica na sub-bacia do rio Candonga 

é bastante limitada, ocorrendo dentro do próprio contexto da mineração, com possíveis reflexos 

imperceptíveis a jusante do barramento B3.  

Além da mudança do uso do solo em uma porção limitada da bacia de contribuição em 

função do avanço de lavra há a previsão, ao longo do licenciamento, de bombeamento da água 

produzida pelo sistema de rebaixamento do nível d’água. Como apresentado no estudo 

hidrogeológico (MDGEO, 2017) e discutido em mais detalhes na avaliação do impacto de 
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“alteração da disponibilidade hídrica” (item 4.3.1.1.5), a revisão do modelo numérico de fluxo de água 

subterrânea da mina de bocaina aponta para um volume de água produzido na cava, o qual deverá ser 

bombeado novamente para o córrego Santo Antônio a fim de mitigar o impacto potencial sobre a 

disponibilidade hídrica. Como mostram os dados apresentados na Figura 8, haverá um acréscimo na 

disponibilidade hídrica a partir do ponto onde for feito o lançamento das águas provenientes da cava. 

A mudança no regime hídrico na zona da cava tem impacto potencial Pouco Significativo, 

uma vez que como mostrado, a alteração no relevo e uso do solo das bacias de contribuição será, 

ao final do período de expansão, da ordem de 10%, como mostrado anteriormente. Tal alteração 

é uma condição indissociável dos avanços de lavra, sendo indicadas como medidas mitigadoras a 

integração das novas áreas de lavra aos mecanismos de drenagem que o pit da cava da Mina da 

Limeira – CSN Arcos. 

Por outro lado, o bombeamento de água do rebaixamento para o córrego Santo Antônio 

gerará um impacto considerado de magnitude “grande” por extrapolar os limites do 

empreendimento e atingir receptores sensíveis (córrego Santo Antônio) em parcela relativamente 

limitada. A severidade é considerada “média” por se tratar de indicador ambiental que possui 

proteção legal, a alteração (na disponibilidade hídrica) pode ser facilmente percebida, porém, 

mantendo-se dentro de padrões ambientais legais ou normativos. 

Com isso, o impacto esperado é Significativo, permanecendo nessa condição mesmo com 

a adoção das medidas de mitigação propostas, que possuem pequeno alcance. Essa avaliação é 

descrita na Figura 5, a seguir.  

 

Figura 5 – Avaliação da significância do impacto “alteração da dinâmica hídrica superficial de 

bacias de contribuição” potencial e esperado (não mitigável). 

 

 

 

4.3.1.1.4. Assoreamento dos cursos d’água 

O assoreamento dos cursos d’água é um impacto causado por fenômenos de acumulação 

de sedimentos provenientes dos processos erosivos causados pelas águas, ventos e processos 

químicos, antrópicos e físicos, que desagregam os solos e rochas transformando-os em 

sedimentos que acabam por atingir os cursos d’água. 

As operações de lavra realizadas em solo – ou seja, notadamente a abertura de novas 

frentes de lavra e a movimentação na pilha de estéril ou o decapeamento em bancadas de solo – 

são as que possuem maior potencial de vir a causar o assoreamento do córrego Santo Antônio ou 
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rio Candonga. Entretanto, o contexto geomorfológico e a posição dos avanços de lavra favorecem 

a mitigação desse potencial impacto: o desenvolvimento das frentes de lavra ocorre em área 

dominada por afloramentos calcários e suas vertentes estão quase na totalidade voltadas para 

dentro da própria mina, ou seja, eventuais materiais sólidos carreados das frentes de lavra são 

direcionados para o sump da cava, e deste para as barragens B2 e B3.  

De qualquer forma, todas as áreas de solo exposto devem ser objeto de especial atenção 

no sentido de se evitar o desenvolvimento de processos erosivos e o carreamento / deposição de 

sólidos para os cursos d’água do entorno. 

Em relação à condição atual da mina, especial atenção deve ser dada aos novos avanços 

de lavra previstos para a porção Sul da Mina da Bocaina – CSN Arcos. 

As medidas propostas para a mitigação desse impacto são: 

▪ Manter o sistema de drenagem da cava, pilha de estéril, UTMs e áreas de apoio 100% 

direcionado p/ bacias de decantação, evitando a possibilidade de qualquer carreamento de 

sólidos por meio de águas pluviais diretamente para o córrego Santo Antônio (porção Sul 

da mina) ou rio Candonga (porção Nordeste da mina). 

▪ Em caso de bombeamento das águas do sump da cava, direcionar tais vazões para a 

barragem B2, antes do descarte no rio Candonga.  

▪ No caso de bombeamento de águas de rebaixamento ou de deságue para o córrego Santo 

Antônio, os mesmos cuidados no sentido de garantir o não carreamento de sólidos 

suspensos nessas águas. 

▪ Execução das medidas de cobertura do solo previstas no PRAD sempre que taludes em 

solo ou que possuam potencial de carrear material para os cursos d’água estiverem em 

sua configuração final, ou forem permanecer em configuração intermediária por período 

superior a 1 ano, conforme recomendação do PRAD. 

A adoção das medidas de mitigação deste impacto tem alto potencial de mitigação do 

mesmo, que pode chegar a níveis imperceptíveis nos cursos d’água do entorno (córrego Santo 

Antônio e rio Candonga). Com isso, o impacto potencial avaliado como “Crítico” cai a níveis 

classificados como “Pouco Significativo” (Figura 6). 

 

Figura 6 – Avaliação da significância do impacto “assoreamento dos cursos d’água” potencial (sem 

mitigação) e esperado (com mitigação). 
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4.3.1.1.5. Alteração da disponibilidade hídrica 

Conforme apresentado no Volume 1 do EIA, a captação de água na barragem B2 passará 

dos atuais 41.925 m3/mês para 59.400 m3/mês, a fim de atender as demandas da mineração, 

UTMs e áreas de apoio. 

Para a avaliação dos efeitos da ampliação da cava sobre a dinâmica hídrica local foram 

utilizados os dados e conclusões do modelo hidrogeológico conceitual e numérico do fluxo d`água 

subterrânea (MDGEO, 2017). Reproduz-se a seguir a análise dos impactos sobre a disponibilidade 

hídrica descritos no estudo:   

“A simulação do rebaixamento do nível d’água permitiu ainda avaliar quais seriam os 

impactos sobre os recursos hídricos superficiais em decorrência do rebaixamento do nível d ́água 

na região da cava da Mina de Bocaina. 

Para tanto foram comparados os resultados das vazões nos cursos encontrados durante 

as calibrações em regime permanente, transiente e o resultado da simulação do rebaixamento 

(Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Resultados encontrados na simulação em regime permanente para as vazões dos 

córregos Candonga e Santo Antônio. Fonte: (MDGEO, 2017) 

 

 

Uma vez que nos últimos anos houve diminuição na pluviometria da região, os resultados 

encontrados ao final da calibração em transiente estavam abaixo da calibração permanente. 

Assim, o impacto nos cursos d’água foi mensurado pela diferença na vazão total de saída do 

sistema aquífero entre a simulação (213.71 m3/h) e a calibração em regime permanente (281.24 

m3/h), que resultou em um impacto total de 67.53 m3/h sobre a disponibilidade hídrica. 

A Figura 7 ilustra o impacto sobre os cursos d’água no entorno da Mina de Bocaina, 

indicando uma influência maior sobre a bacia do Córrego Santo Antônio. Tal fato é corroborado 

pelo fato do rebaixamento do nível d á́gua se estender mais sobre a bacia do Córrego Santo 

Antônio do que sobre a bacia do Rio Candonga. 
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Figura 7 - Rebaixamento da Mina de Bocaina – Ano 2035. Fonte: (MDGEO, 2017) 

 

 

No entanto os impactos eventuais que acontecerão são plenamente mitigáveis com a água 

produzida pelo próprio sistema de rebaixamento do nível d á́gua como ilustrado na Figura 8”.  

 

Figura 8 - Rebaixamento da Mina de Bocaina – Ano 2035. Fonte: (MDGEO, 2017) 
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De acordo com as informações prestadas, esse impacto foi considerado de significância 

“crítica”, porém mitigável por meio do direcionamento das vazões de bombeamento para o córrego 

Santo Antônio. Aplicando-se a prática do bombeamento de retorno para o córrego, prevê-se a 

redução da significância para impacto “Significativo” (vide Figura 9). 

Há que se destacar ainda sobre este impacto que, conforme apresentado no Quadro-

Síntese dos Impactos sobre o Meio Físico (Anexo 2), este é um impacto cuja ocorrência se dará 

no “médio prazo”, considerando que o mesmo depende da expansão dos limites e do pit da cava 

– a modelagem hidrogeológica considera o pit final da cava. 

 

Figura 9 – Avaliação da significância do impacto “alteração da disponibilidade hídrica” potencial 

(sem mitigação) e esperado (com mitigação). 

 

 

 

4.3.1.1.6. Alteração da qualidade da água por carga orgânica, nutrientes e/ou 

microorganismos 

No presente caso, a geração de carga orgânica tem origem exclusivamente a partir do 

efluente sanitário. Conforme descrito no Volume 1 do EIA, as instalações do refeitório, vestiário e 

escritórios da mineração, bem como oficina, são servidas de uma Estação de Tratamento de 

Efluentes (ETE) que trata exclusivamente os efluentes sanitários gerados, sem nenhuma carga de 

efluente industrial ou pluvial. 

Na condição atual, a ETE atende às necessidades da empresa e vem lançando os efluentes 

dentro dos padrões de lançamento previstos na DN COPAM/CERH 01/2008. De acordo com as 

informações fornecidas pela CSN, o sistema de tratamento dos efluentes foi construído ainda 

quando a empresa possuía um número muito maior de colaboradores usuários de tais sistemas; 

dessa forma, o incremento no número de contribuintes dos atuais 117 para 251 pessoas poderá 

ser absorvido pela ETE existente.  

A medida de mitigação do impacto prevista continua sendo o tratamento de todos os 

efluentes sanitários oriundos das áreas de apoio à mineração através da ETE, cuja capacidade de 

tratamento poderá ser verificada – se suporta as cargas previstas com o aumento do número de 

usuários do sistema com a ampliação por meio do monitoramento ambiental dos efluentes 

sanitários. 
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Vale lembrar ainda que os explosivos utilizados na mineração são formados por compostos 

nitrogenados, sendo considerados as principais fontes de nitratos nas águas provenientes da 

mineração (VERMONT ANR-DEC, 2016) (BAILEY, et al., 2013). Tomando como exemplo o ANFO 

(Ammonium Nitrate Fuel Oil), usado na Mina da Bocaina – CSN Arcos, possui em sua composição 

94,5% de nitrato de amônio (NH4NO3). A reação de desmonte muitas vezes não é totalmente 

completa, fazendo com que compostos de nitrogênio fiquem disponíveis no ambiente podendo ser 

transportado às drenagens. As concentrações destes compostos nas drenagens da mineração 

variam de acordo as características do explosivo, do meio e do desmonte de rochas.  

Estudos realizados em minas de carvão a céu aberto no Canadá usando principalmente o 

explosivo ANFO indicaram uma perda de nitrogênio para drenagens entre 0,2% e 5%. Outro estudo 

realizado em mina subterrânea, também no Canadá, revelou que aproximadamente 28% do 

nitrogênio presente no explosivo foi lixiviado. Cerca de 51% deste nitrogênio foi identificado como 

nitrato, 3% como nitrito, e 46% como amônia (JUNGES, 2016). 

A Figura 10 apresenta o prognóstico do impacto potencial, sem mitigação, e esperado, 

considerando a implantação / execução das medidas aqui propostas. O lançamento dos efluentes 

sem tratamento (impacto potencial) é considerado “Crítico”; no entanto, o devido tratamento e 

enquadramento dos efluentes nos padrões de lançamento reduzem o impacto para “Pouco 

Significativo”. 

 

Figura 10 – Avaliação da significância do impacto “alteração da qualidade da água por carga 

orgânica, nutrientes e/ou microorganismos” potencial (sem mitigação) e esperado (com mitigação). 

 

 

 

4.3.1.1.7. Alteração da qualidade da água por óleos e graxas 

A alteração da qualidade da água superficial por óleos e graxas pode ter origem 

principalmente proveniente das atividades de manutenção, lubrificação e lavagem de máquinas e 

veículos, onde há a geração de efluentes industriais oleosos.  

Como explicitado no Volume 1 do EIA, a oficina da mineração conta com um lavador de 

veículos cujos efluentes passam por uma caixa de areia e um separador água-óleo antes do 

lançamento. A área do posto de abastecimento de diesel é servida de canaletas que direcionam 

as águas pluviais também para um separador água-óleo. Não há previsão de alteração da 

infraestrutura relacionada (obras na oficina, lavador ou posto de abastecimento). Portanto, 
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considera-se que os sistemas existentes, desde que mantidos operando em condições adequadas, 

podem ser considerados como medidas eficazes e suficientes para o lançamento dos efluentes 

em conformidade com os padrões estabelecidos na DN COPAM/CERH 01/2008.  

Obviamente, por meio do monitoramento dos efluentes, a empresa poderá verificar / 

acompanhar a conformidade desses efluentes com os padrões de lançamento e, caso algum 

desvio seja identificado, tomar as devidas ações corretivas de controle. 

Com isso, o impacto potencial considerado como “Muito Significativo” quando devidamente 

controlado passa a ser “Pouco Significativo”, com a adoção correta das medidas de mitigação 

indicadas neste EIA (vide Figura 11). 

 

Figura 11 – Avaliação da significância do impacto “alteração da qualidade da água por óleos e 

graxas” potencial (sem mitigação) e esperado (com mitigação). 

 

 

 

4.3.1.1.8. Alteração da qualidade da água por sólidos (turbidez / cor) 

Indubitavelmente, considerando a extensão de área abrangida pela cava a céu aberto da 

Mina da Bocaina - CSN Arcos, UTMs e áreas de apoio, à primeira vista há um grande potencial de 

alteração da qualidade da água por sólidos, gerando alterações nos níveis de turbidez, cor e 

sólidos suspensos. No entanto, como descrito no Volume 1 do EIA, as condições da Mina da 

Bocaina - CSN Arcos são favoráveis no sentido de evitar o arraste de sólidos para os corpos d’agua 

superficiais, pelo fato de seus limites se encontrarem relativamente distantes dos leitos naturais 

do córrego Santo Antônio e rio Candonga, e principalmente em decorrência das estruturas da 

mineração estarem todas “contidas” dentro de uma área circundada em seus limites por encostas 

mais altas; com isso, o direcionamento de todos os dispositivos de drenagem é feito para o sump 

da cava, e deste para as barragens B2 e B3, que recebem também as águas pluviais incidentes 

sobre as áreas de beneficiamento e de apoio. O deflúvio da barragem B3 se dá no rio Candonga, 

sendo devidamente monitoramento pela empresa. 

Com a ampliação do pit de lavra, atenção especial será necessária nas áreas de abertura 

de novas frentes de lavra, localizadas na porção Sul do empreendimento. A principal medida 

aplicável a essa zona da mina é direcionarem todas as águas pluviais oriundas das novas frentes 

de lavra, bem como do depósito de estéril, para o sump da cava, eliminando a possibilidade que 
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águas pluviais incidentes nas áreas de solo exposto sejam direcionadas diretamente para o 

córrego Santo Antônio.  

As medidas de mitigação devem incluir também, onde necessário e conveniente para a 

contenção do arraste de solo ou material desagregado, o uso de barreiras físicas como telas de 

proteção (Figura 12) e/ou biomantas (Figura 13). 

 

Figura 12 – Exemplos de aplicação de telas de proteção. Fonte: (ACF ENVIRONMENTAL, 2020). 

 

 

Figura 13 – Exemplos de aplicação de biomantas. Fonte: (NARESI JR., s/ data). 
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É necessário o monitoramento das águas superficiais do rio Candonga e córrego Santo 

Antônio a montante e jusante do empreendimento, como forma de verificar o desempenho 

ambiental do empreendimento com relação a este impacto. 

A Figura 14 apresenta o prognóstico do impacto potencial, sem mitigação, e esperado, 

considerando a implantação / execução das medidas aqui propostas. O impacto potencial é 

considerado “Crítico”, mas considerando a adoção das medidas de mitigação e controle listadas, 

não deve haver carreamento de sólidos pelas águas pluviais para o córrego Santo Antônio ou rio 

Candonga. Por isso, o impacto esperado é “Pouco Significativo”. 

 

Figura 14 – Avaliação da significância do impacto “alteração da qualidade da água por sólidos 

(turbidez / cor)” potencial (sem mitigação) e esperado (com mitigação). 

 

 

 

 

 Componente Ambiental: Águas Subterrâneas  

4.3.1.2.1. Contaminação da água subterrânea / lençol freático por poluentes 

Considerando as características das atividades desenvolvidas no empreendimento e com 

a ampliação da Mina da Bocaina - CSN Arcos, o impacto de contaminação da água subterrânea 

ou lençol freático poderia ocorrer somente numa condição de acidente, seja com os equipamentos 

de lavra ou veículo comboio na área de mineração, ou nas áreas de apoio, quando do manuseio 

e movimentação de resíduos. 

Trata-se, portanto, de um impacto cuja ocorrência está vinculada a uma situação de 

acidente.  

As medidas de mitigação e controle aplicáveis são as mesmas aplicadas atualmente: 

▪ Manter a equipe devidamente capacitada e treinada com relação às ações preventivas 

quanto a acidentes e também sobre como agir em caso de vazamento / derramamento de 

um poluente; 

▪ Utilizar-se de uma infraestrutura adequada para a armazenagem temporária de resíduos 

nos locais necessários, e praticar a destinação adequada dos mesmos; 

▪ Possuir materiais e equipamentos necessários para o atendimento de eventuais 

emergências. 
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Considerando a ampliação da produção licenciada das atuais 6.0 Mt/ano para 7,5 Mt/ano, 

pode haver algum reflexo de incremento na quantidade de materiais e resíduos movimentados. 

Cabe, portanto, como medida mitigadora associada a esse impacto, a verificação da infraestrutura 

e dos equipamentos disponíveis para certificar-se que os mesmos serão suficientes para atender 

eventual demanda num cenário de expansão da produção e da cava. A empresa informou que 

avaliou previamente as estruturas existentes e estas são adequadas para atendimento a demanda 

em decorrência da expansão da produção e da cava. 

A contaminação das águas subterrâneas por poluentes foi considerada como um impacto 

potencial “Crítico”, uma vez que sua magnitude é grande e a severidade muito grande, uma vez 

que os efeitos podem extrapolar os limites do empreendimento e atingir um bem com proteção 

legal, a água, inclusive alterando seus padrões de qualidade. De qualquer forma, trata-se de 

impacto com alto potencial de mitigação por meio das medidas de controle corretas e, 

principalmente, do comportamento dos funcionários em operações envolvendo substâncias com 

potenciais de contaminação do solo e águas subterrâneas. Com isso, o impacto esperado é 

“Insignificante”, pois é perfeitamente factível que a empresa adote as medidas necessárias para 

que nunca venha a ocorrer uma situação de contaminação das águas subterrâneas em 

decorrência do empreendimento.  

A Figura 15 apresenta o prognóstico do impacto potencial, sem mitigação, e esperado, 

considerando a implantação / execução das medidas aqui propostas. 

 

Figura 15 – Avaliação da significância do impacto “contaminação da água subterrânea / lençol 

freático por poluentes” potencial (sem mitigação) e esperado (com mitigação). 

 

 

 

4.3.1.2.2. Alteração da disponibilidade hídrica subterrânea 

No Volume 1 do EIA foi apresentada a previsão de aumento do volume de água captado 

das cisternas dos atuais 1.375 m3/mês para 2.826 m3/mês. Ainda que represente um acréscimo 

significativo relativo ao consumo atual – pouco mais que o dobro que se consome atualmente – 

este volume é pouco relevante num contexto de disponibilidade hídrica na área de influência do 

empreendimento, permanecendo dentro do volume já outorgado. 
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A medida de mitigação que cabe nesse caso é o uso racional e otimizado da água, que 

pode ser obtido com o combate ao desperdício, a vazamentos, campanhas de conscientização e 

implantação de projetos de reuso da água.  

Como mostra a Figura 16, o impacto potencial sobre a disponibilidade hídrica subterrânea 

em decorrência do aumento do consumo de água das cisternas é pouco significativo, pois tem 

magnitude pequena – não causa alteração na disponibilidade hídrica além dos limites da empresa 

e severidade também pequena, além deste uso não causar nenhuma alteração perceptível na 

disponibilidade hídrica fora dos limites da empresa. Com as medidas de mitigação e controle, há 

uma melhoria na condição de consumo, porém o impacto permanece com a mesma classificação 

de significância (“Pouco Significativo”). 

 

Figura 16 – Avaliação da significância do impacto “alteração da disponibilidade hídrica 

subterrânea” potencial (sem mitigação) e esperado (com mitigação). 

 

 

 

4.3.1.2.3. Rebaixamento do lençol freático 

Conforme citado no item 4.3.1.1.5, a CSN contratou junto à empresa MDGEO a elaboração 

do modelo hidrogeológico conceitual e numérico do fluxo d`água subterrânea (MDGEO, 2017). O 

modelo numérico calibrado permite a simulação de diferentes cenários de forma a projetar um 

sistema de rebaixamento do nível d´água que mantenha o nível d’água abaixo do piso da cava em 

toda a extensão do pit de lavra. Dessa forma, a partir do modelo numérico calibrado foi realizada 

a simulação do rebaixamento do nível d'água compreendendo um período de 19 anos, desde 

dezembro de 2016 até dezembro de 2035. 

A Figura 17 ilustra o impacto sobre os cursos d’água no entorno da Mina da Bocaina.  

Conforme apresentado no relatório da (MDGEO, 2017), o modelo hidrogeológico indicou 

uma influência maior sobre a bacia do Córrego Santo Antônio, pelo fato do rebaixamento do nível 

d´água se estender mais sobre a bacia do Córrego Santo Antônio do que sobre a bacia do Rio 

Candonga. 

Por tratar-se de impacto perceptível além dos limites da empresa, foi considerado um 

impacto de magnitude média e severidade grande por tratar-se de água, um bem com proteção 

legal.  
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Figura 17 – Rebaixamento da Mina da Bocaina – ano 2035. Fonte: (MDGEO, 2017). 

 

 

O impacto de rebaixamento do lençol freático, enquanto da operação do empreendimento 

e não mitigável, e sua avaliação é apresentada na Figura 18, a seguir. 

 

Figura 18 – Avaliação da significância do impacto “rebaixamento do lençol freático” esperado (não 

mitigável). 

 

 

 

4.3.1.2.4. Alteração da dinâmica hídrica subterrânea de dolinas e sumidouros 

A Mina da Bocaina – CSN Arcos está inserida na província cárstica de Arcos – Pains – 

Doresópolis, onde dolinas e sumidouros são importantes pontos de recarga do aquífero cárstico, 

No entanto, nos 15,95 ha de ampliação da cava não foram registrados dolinas e sumidouros, ou 

seja, não há previsão de ocorrência deste impacto em decorrência da ampliação da Mina da 

Bocaina – CSN Arcos. .Desta forma, esse impacto foi considerado inexistente / de ocorrência 

não prevista no contexto do empreendimento ora em análise. 
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 Componente Ambiental: Solo / Relevo 

4.3.1.3.1. Contaminação do solo 

Este impacto está relacionado ao impacto “contaminação da água subterrânea / lençol 

freático por poluentes” (item 4.3.1.2.1), já descrito anteriormente. Tal como mencionado no citado 

item, o impacto de contaminação do solo pode ocorrer somente numa condição de acidente, seja 

com os equipamentos de lavra ou veículo comboio na área de mineração, ou nas áreas de apoio, 

quando do manuseio e movimentação de 4s. 

As medidas de mitigação e controle aplicáveis são as mesmas citadas no item 4.3.1.2.1, a 

saber: 

▪ Manter a equipe devidamente capacitada e treinada com relação às ações preventivas 

quanto a acidentes e também sobre como agir em caso de vazamento / derramamento de 

um poluente; 

▪ Utilizar-se de uma infraestrutura adequada para a armazenagem temporária de resíduos 

nos locais necessários, e praticar a destinação adequada dos mesmos; 

▪ Possuir materiais e equipamentos necessários para o atendimento de eventuais 

emergências. 

A medida mitigadora proposta é a verificação da infraestrutura e dos equipamentos 

disponíveis para certificar-se que os mesmos serão suficientes para atender eventual demanda 

num cenário de expansão da produção e da cava. A empresa informou que avaliou previamente 

as estruturas existentes e estas são adequadas para atendimento a demanda em decorrência da 

expansão da produção e da cava. 

A Figura 19 apresenta o prognóstico do impacto potencial, sem mitigação, e esperado, 

considerando a implantação / execução das medidas aqui propostas.  

 

Figura 19 – Avaliação da significância do impacto “contaminação do solo” potencial (sem 

mitigação) e esperado (com mitigação). 
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4.3.1.3.2. Aumento da ocorrência de processos erosivos e/ou intensificação dos já 

existentes 

O desencadeamento de processos erosivos é consequência da ação da chuva ou 

umidificação artificial de áreas de solo exposto, estando sua ocorrência determinada por fatores 

físicos como cobertura e coesão do solo, energia cinemática da água, força de impacto das 

gotículas de água, dentre outros fatores.  

Como já descrito para o impacto “alteração da qualidade da água por sólidos” (item 

4.3.1.1.8), indubitavelmente a atividade de lavra a céu aberto representa um grande potencial de 

ocorrência de processos erosivos. No caso em tela, de ampliação da Mina da Bocaina - CSN 

Arcos, merecem especial atenção as áreas de abertura de novas frentes de lavra, localizadas na 

porção Sul do empreendimento, bem como acessos e todas as demais áreas abertas e sem 

cobertura vegetal no contexto da ADA do empreendimento.  

A principal medida de mitigação aplicável é a instalação de um sistema de drenagem 

devidamente planejado e dimensionado a fim de que se evitem condições favoráveis para a 

ocorrência de processos erosivos, tais como: 

▪ Áreas da mina sem um direcionamento adequado das águas pluviais incidentes. 

▪ Áreas com solo desagregado em superfície desprovido de medidas de conservação / 

proteção / contenção. 

▪ Taludes sem cobertura vegetal ou proteção durante a estação chuvosa. 

▪ Ausência de proteção nas bermas, com direcionamento das águas para a crista do talude 

ao invés do pé interno da berma – talude. 

▪ Áreas de solo sujeitas a fluxo superficial de água com possibilidade de arraste e formação 

de sulcos erosivos.  

▪ Vias internas da mineração muito inclinadas e sem dispositivos de drenagem. 

As medidas de mitigação devem incluir também, onde necessário e conveniente para a 

contenção do arraste de solo ou material desagregado, o uso de barreiras físicas como telas de 

proteção (Figura 12) e/ou biomantas (Figura 13), já apresentadas no item 4.3.1.1.8. 

Como mostra a Figura 20, o prognóstico do impacto potencial, sem mitigação, é 

considerado como sendo “Significativo”, uma vez que estão sujeitas a ocorrência de processos 

erosivos somente as áreas internas da empresa – portanto, sua magnitude é pequena – enquanto 

sua severidade é grande, visto que as erosões tem potencial de comprometer o patrimônio 

espeleológico e/ou ambientes protegidos como a RPPN CSN e as APPs existentes dentro da 

propriedade da empresa. Com a implantação / execução das medidas mitigadoras o impacto 

esperado é classificado como “Pouco Significativo” uma vez que sua severidade é bastante 

atenuada, passando a ser considerada também como “pequena” ao não atingir nenhum ambiente 

protegido. 
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Figura 20 – Avaliação da significância do impacto “aumento da ocorrência de processos erosivos 

e/ou intensificação dos existentes” potencial (sem mitigação) e esperado (com mitigação). 

 

 

 

4.3.1.3.3. Alteração nos níveis de vibração no solo ou rocha 

As alterações nos níveis de vibração no solo e em rocha se dá em decorrência do tráfego 

de veículos pesados, inclusive do tipo “fora de estrada”, e do desmonte com explosivos. As 

vibrações decorrentes da movimentação dos caminhões e máquinas é inerente à atividade de 

mineração, e não mitigável. No caso, essas vibrações são perceptíveis somente no contexto local, 

em áreas geralmente internas à lavra e seus arredores ainda dentro das propriedades da empresa. 

Com relação às vibrações decorrentes do desmonte com explosivos, a empresa prevê 

continuar com o mesmo regime atual de controle das vibrações, que envolvem tanto o 

monitoramento microssismográfico das vibrações quanto a execução do Plano de Fogo em 

condições controladas, conforme apresentado no Volume 1 deste EIA. 

A principal alteração em relação às atividades já licenciadas é o aumento no número de 

desmontes realizados. As estimativas apontadas no planejamento de lavra indicam que haverá um 

incremento saindo dos atuais 170 eventos de desmonte de rocha com explosivos para 223 eventos 

por ano, um incremento de 53 eventos por ano.  

A principal medida de mitigação e controle do impacto de vibrações no solo e em rocha é 

o aprimoramento do Modelo Projecional, com base nos resultados dos monitoramentos 

sismográficos realizados. Esse aprimoramento garante que o plano de fogo sempre considerará 

as condições ideais buscando um nível admissível de vibração no solo. Esse aprimoramento do 

Modelo Projecional deve se dar de maneira progressiva, à medida que novos dados são coletados, 

permitindo a melhor compreensão do comportamento da velocidade da partícula no solo e em 

rocha com as detonações realizadas pela empresa. Trata-se, portanto, de uma medida de controle 

operacional da unidade que vai “calibrando” as características dos desmontes de maneira a 

controlar seus potenciais impactos. 

Obviamente, o impacto potencial das vibrações é considerado “Crítico”, pois poderia vir a 

causar distúrbios para a comunidade e vizinhos ao empreendimento, ou seja, o impacto potencial 

possui magnitude grande e severidade muito grande, dado o potencial de afetar o patrimônio 

espeleológico e as comunidades. Com a adoção de um plano de fogo controlado, monitorado e 

baseado no Modelo Projecional, a resultante da velocidade de partícula no solo ou rocha 
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permanecerá abaixo dos limites estabelecidos na norma ABNT NBR 9653:2018, garantindo que 

as operações de desmonte de rocha se darão de maneira segura. Nessa condição, o impacto 

esperado possui magnitude e severidade média, passando a ser classificado como “Significativo”. 

Ou seja, mesmo na condição controlada, trata-se de um impacto relevante e de interesse da 

comunidade.  

A Figura 21 apresenta o prognóstico do impacto potencial, sem mitigação, e esperado, 

considerando a implantação / execução das medidas aqui propostas. 

 

Figura 21 – Avaliação da significância do impacto “alteração nos níveis de vibração no solo ou 

rocha” potencial (sem mitigação) e esperado (com mitigação). 

 

 

 

4.3.1.3.4. Alteração no relevo do terreno 

É inerente à atividade de lavra a céu aberto a alteração do relevo natural. No caso da Mina 

da Bocaina – CSN Arcos, os 87,5473 ha do pit atual da cava já se encontram inteiramente 

antropizados, e as futuras atividades de explotação do minério incidirá sobre áreas já impactadas. 

No entanto, o pit da cava se expandirá ao longo dos anos sobre mais 15,9468 ha nos quais haverá 

uma alteração do relevo. 

Há que se ressaltar que as áreas de intervenção são contíguas à cava atual e não haverá 

uma mudança no contexto visual, visto que a área de expansão se restringe à parte interna do 

maciço calcário, mantendo-se a face das escarpas de calcário voltadas para as áreas externas da 

empresa sem alteração. Vale lembrar que boa parte da cava está circundada pelas glebas da 

RPPN da CSN, que fazem esse papel de atenuação do impacto visual da alteração no relevo do 

terreno. 

Como as alterações se dão somente dentro dos limites da área da empresa, esse impacto 

possui magnitude pequena e severidade média, sendo o impacto potencial classificado como 

“Pouco Significativo”. As medidas de mitigação se referem exclusivamente à recuperação e 

cobertura florestal dos taludes e áreas em corte de solo, o que atenua o impacto visual, mantendo 

a classificação do impacto como “Pouco Significativo”, como mostra a Figura 22, a seguir. 

 

Figura 22 – Avaliação da significância do impacto “alteração no relevo do terreno” potencial (sem 

mitigação) e esperado (com mitigação). 

Impacto:

✓ Insignificante ✓ Pouco Significativo ✓ Significativo ✓ Muito Significativo ✓ Crítico

Mitigação ✓ Mitigável ✓  Potencializável ✓ Não mitigável
✓ Parcialmente 

mitigável

✓ Insignificante ✓ Pouco Significativo ✓ Significativo ✓ Muito Significativo ✓ Crítico

Impacto Potencial

Impacto Esperado

Alteração nos níveis de vibração no solo ou rocha
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 Componente Ambiental: Patrimônio Espeleológico 

Ressalta-se que a proteção e permissão para ocorrência de impactos sobre o patrimônio 

espeleológico é objeto de regulamentação específica, sendo pautadas por documentos técnicos 

também específicos, os quais são apresentados pelo empreendedor concomitantemente com este 

EIA, de forma a atender plenamente às determinações legais. 

Dessa forma, as informações apresentadas a seguir são baseadas nos estudos 

espeleológicos de referência apresentados pela empresa, e tem como finalidade informar sobre o 

contexto do patrimônio espeleológico existente na ADA do empreendimento e entorno de 250 m.  

Os estudos espeleológicos realizados para mapear as cavidades presentes no entorno de 

250 metros da ADA da Ampliação da Mina da Bocaina – CSN Arcos reuniram tais cavidades em 

11 Áreas de Influência de Cavidades (AICs), cada um abrangendo um conjunto de cavidades cujas 

áreas de influência individuais se sobrepõe ou estão muito próximas. A Figura 23 traz mapa com 

a indicação do ponto centróide das cavidades e as 11 AICs indicadas pelo Estudo de Definição de 

Área de Influência das Cavidades (GEODO e SIGNUS VITAE, 2020) e que foram utilizadas como 

base para a avaliação de impactos em cavidades (AIA-Cavs). Vale ressaltar que as AICs de 01 a 

10 já haviam sido definidas no âmbito do licenciamento anterior, sendo que o novo estudo de 

definição de AICs (GEODO e SIGNUS VITAE, 2020) realizado considerando os limites de 

Ampliação da Mina da Bocaina – CSN Arcos contemplada neste EIA alterou a AIC 01, que passou 

a ser chamada de AIC 11, e criou a AIC 12, que não existia na etapa anterior. Também foram 

excluídas as 6 cavidades já impactadas e compensadas pelo empreendedor no licenciamento 

anterior.  

 

  

Impacto:

✓ Insignificante ✓ Pouco Significativo ✓ Significativo ✓ Muito Significativo ✓ Crítico

Mitigação ✓ Mitigável ✓  Potencializável ✓ Não mitigável
✓ Parcialmente 

mitigável

✓ Insignificante ✓ Pouco Significativo ✓ Significativo ✓ Muito Significativo ✓ Crítico

Impacto Potencial

Impacto Esperado

Alteração no relevo do terreno
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Córr. Santo Antônio
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AIC-03

AIC-02

AIC-12

AIC-11

AIC-04

AIC-10

AIC-07

AIC-09

AIC-08

AIC-06

AIC-05

Name

Cavidades DL > 5 m
FID Name FID Name

0 CSNBO_161 58 CSNBO_053
1 CSNBO_166 59 CSNBO_050
2 CSNBO_162 60 CSNBO_045
3 CSNBO_160 61 CSNBO_046
4 CSNBO_150 62 CSNBO_043

5 CSNBO_188 63
Represas e Cortinas do Grande 
Arco

6 CSNBO_195 64 CSNBO_049
7 CSNBO_194 65 CSNBO_048
8 CSNBO_193 66 CSNBO_042
9 CSNBO_192 67 Abrigo do Grande Arco II
10 CSNBO_191 68 CSNBO_041
11 CSNBO_121 69 CSNBO_226
12 CSNBO_190 70 CSNBO_228-229
13 CSNBO_023 71 CSNBO_223
14 CSNBO_120 72 CSNBO_224
15 CSNBO_119 73 CSNBO_222
16 CSNBO_117 74 CSNBO_220
17 CSNBO_109 75 CSNBO_221
18 CSNBO_209 76 CSNBO_219
19 CSNBO_074 77 CSNGEO_16
20 CSNBO_207 78 CSNGEO_15
21 CSNBO_208 79 Passagem D'El Tigre
22 CSNBO_075 80 CSNBO_177
23 CSNBO_079 81 CSNBO_181
24 CSNGEO_23 82 CSNBO_182
25 Caverna Toca da Piton 83 CSNBO_013
26 CSNBO_077 84 CSNBO_176
27 CSNBO_078 85 CSNBO_243
28 CSNBO_081 86 CSNBO_179
29 CSNBO_071 87 CSNBO_244
30 CSNBO_082 88 CSNBO_184
31 CSNBO_083 89 CSNBO_189
32 CSNBO_069 90 CSNBO_180
33 CSNBO_073 91 CSNBO_178
34 CSNGEO_19 92 CSNBO_238
35 CSNBO_070 93 CSNBO_237

36
CSNBO_068 (Abrigo da Caneleira 
I/II) 94 CSNBO_239

37 CSNBO_066 95 CSNBO_241
38 Loca da CSN 2 96 CSNBO_245
39 CSNBO_072 97 CSNBO_183
40 CSNBO_104 98 CSNBO_002
41 Caverna da Passagem Simetrica 99 CSNBO_001
42 CSNBO_106 100 Gruta da CSN
43 Caverna dos 3 Paleopisos 101 CSNBO_008
44 CSNBO_086 102 CSNBO_005
45 CSNBO_107 103 CSNGEO_08
46 CSNBO_108 104 CSNBO_009
47 CSNBO_084 105 CSNGEO_09
48 CSNBO_230 106 CSNBO_003
49 CSNBO_135 107 CSNBO_004
50 CSNBO_232 108 CSNBO_006
51 CSNBO_231 109 CSNGEO_18
52 CSNBO_137 110 CSNGEO_12
53 CSNBO_233 111 CSNBO_010
54 CSNBO_136 112 CSNGEO_24
55 CSNBO_138 113 Labirinto da CSN
56 Gruta dos Espinhos 114 CSNBO_256
57 CSNBO_052

Cavidades DL < 5 m
FID Name FID Name

0 CSNBO_116 17 CSNBO_103
1 CSNBO_112 18 CSNBO_085
2 CSNBO_114 19 CSNBO_134
3 CSNBO_110 20 CRH_405
4 CSNBO_067 21 CRH_289
5 CSNBO_164 22 CSNGEO_14
6 CSNBO_165 23 CSNBO_054
7 CSNBO_163 24 Abrigo da CSN II

8 CSNBO_151 25 CSNBO_051
9 CSNBO_118 26 Abrigo do Grande  Arco

10 CSNBO_115 27 CSNBO_227
11 CSNBO_113 28 CSNBO_216
12 CSNBO_111 29 CSNBO_215
13 CSNBO_076 30 CSNBO_240
14 CSNBO_080 31 CSNGEO_07

15
CSNBO_065

(Abrigo da Placa Preta)
32 CSNGEO_10

16 CSNBO_105 33 CSNBO_133
34 Abrigo da CSN I
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A distribuição das 115 cavidades com DL > 5 m, para as quais foram geradas áreas de 

influência conforme indicado no estudo (GEODO e SIGNUS VITAE, 2020), é a seguinte: 

▪ AIC 01: renomeada como AIC 11, passa a abranger as cavidades CSNBO 109, CSNBO 

117 e CSNBO 120; da antiga AIC 01, e também as cavidades CSNBO_119, CSNBO_121, 

CSNBO_150, CSNBO_160, CSNBO_161, CSNBO_162, CSNBO_166, CSNBO_188, 

CSNBO_190, CSNBO_191, CSNBO_192, CSNBO_193, CSNBO_194 e CSNBO_195. 

▪ AIC 02: cavidades CSNBO 207, CSNBO 208, e CSNBO 209 (excluídas cavidades CSNBO 

131 e CSNBO 132, já compensadas). 

▪ AIC 03 (sem alterações): cavidades CSNBO 066, CSNBO 068 (Abrigo da Caneleira I/II), 

CSNBO 069, CSNBO 070, CSNBO 073, CSNBO 074, CSNGEO 019, CSNGEO 023, e 

Loca da CSN 2. 

▪ AIC 04 (sem alterações): cavidades Caverna Toca da Píton, CSNBO 071, CSNBO 072, 

CSNBO 075, CSNBO 077, CSNBO 078, CSNBO 079, CSNBO 081, CSNBO 082, e CSNBO 

083. 

▪ AIC 05 (sem alterações): cavidades Caverna da Passagem Simétrica, Caverna dos 3 

Paleopisos, CSNBO 104, CSNBO 106, CSNBO 107, e CSNBO 108. 

▪ AIC 06: cavidades CSNBO 135, CSNBO 136, CSNBO 137, CSNBO 138, CSNBO 230, 

CSNBO 231, CSNBO 232, CSNBO 233 e Gruta dos Espinhos (excluídas cavidades 

CSNBO 234 e CSNBO 235, já compensadas). 

▪ AIC 07 (sem alterações): cavidades CSNBO 041, CSNBO 042, CSNBO 043, CSNBO 045, 

CSNBO 046, CSNBO 048, CSNBO 049, CSNBO 050, CSNBO 052 e CSNBO 053. 

▪ AIC 08: cavidades Abrigo do Grande Arco II, CSNBO 013, CSNBO 219, CSNBO 220, 

CSNBO 221, CSNBO 222, CSNBO 223, CSNBO 224, CSNBO 226, CSNBO 228/229, 

CSNGEO 015, CSNGEO 016, Passagem d’El Tigre, e Represas e Cortinas do Grande Arco 

(excluída cavidade CSNBO 214, já compensada). 

▪ AIC 09: cavidades CSNBO 001, CSNBO 002, CSNBO 003, CSNBO 004, CSNBO 005, 

CSNBO 006, CSNBO 008, CSNBO 009, CSNBO 010, CSNBO  176, CSNBO 177, CSNBO 

178, CSNBO 179, CSNBO 180, CSNBO 181, CSNBO 182, CSNBO 183, CSNBO 184, 

CSNBO 189, CSNBO 237, CSNBO 238, CSNBO 239, CSNBO 241, CSNBO 243, CSNBO 

244, CSNBO 245, CSNBO 256, CSNGEO-08, CSNGEO 009, CSNGEO 012, CSNGEO 

018, CSNGEO 024, Gruta da CSN, e Labirinto da CSN (excluída cavidade CSNBO 236, já 

compensada). 

▪ AIC 10 (sem alterações): cavidades CSNBO 084 e CSNBO 086. 

▪ AIC 11 (nova definição): substitui a antiga AIC 01; descrita no tópico AIC 01. 

▪ AIC 12 (nova definição): cavidade CSNBO 023. 

A análise de impactos apresentada neste estudo levou em consideração essas 11 AICs, 

apresentando a avaliação conjuntamente para cada bloco, conforme apresentado nos itens dessa 

seção da análise de impactos.  
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4.3.1.4.1. Supressão de cavidades (perda de patrimônio espeleológico) 

Está prevista a supressão de três cavidades naturais subterrâneas com DL > 5m, a saber: 

CSNBO 207, CSNBO 208 e CSNBO 209, e uma cavidade com DL<5m, a cavidade CSNBO 133. 

Essas cavidades estão localizadas dentro do pit de cava da expansão da lavra, como mostra a 

Figura 25. 

A supressão de cavidades naturais subterrâneas não é um impacto mitigável, mas sim 

sujeito à adoção de medidas compensatórias, conforme previsão da Resolução CONAMA 

347/2004 e Instrução de Serviço SEMAD/SISEMA 08/2017 – revisão 1. 

As medidas compensatórias da supressão das cavidades são apresentadas pelo 

empreendedor em documento específico, para a devida análise pela autoridade ambiental. 

De acordo com a metodologia de classificação dos impactos, o impacto da supressão das 

cavidades CSNBO 113, CSNBO 207, CSNBO 208 e CSNBO 209 é considerado “Muito 

Significativo”, possuindo magnitude pequena, por afetar somente cavidades dentro da área da 

empresa, e severidade muito grande, uma vez que o patrimônio espeleológico possui proteção 

legal. Sua avaliação é apresentada na Figura 24, a seguir. 

 

Figura 24 – Avaliação da significância do impacto “supressão de cavidades” esperado (não 

mitigável). 
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4.3.1.4.2. Outros impactos irreversíveis sobre cavidades 

De acordo com a Instrução de Serviço SEMAD/SISEMA 08/2017 – revisão 1, entende-se 

por impacto negativo irreversível a “intervenção antrópica em cavidade natural subterrânea ou em 

sua área de influência, que implique na sua supressão total ou em alteração parcial não mitigável 

do ecossistema cavernícola, com o comprometimento da sua integridade e preservação (conf. inc. 

II do Artigo 3º da IN ICMBio 01/2017)”. 

Para a avaliação dos impactos ambientais sobre cavidades naturais subterrâneas foi 

realizado um estudo específico (SIGNUS VITAE, GEODO, SUBTERRÂNEA, 2020). O conjunto de 

impactos irreversíveis analisados está listado na Tabela 5, mostrada no início da página seguinte. 

Conforme resultados do Estudo de Avaliação dos Impactos Ambientais sobre Cavidades 

Naturais Subterrâneas (SIGNUS VITAE, GEODO, SUBTERRÂNEA, 2020), não há previsão de 

ocorrência de impactos irreversíveis sobre cavidades além daqueles já descritos no item anterior 

(4.3.1.4.2), que se refere especificamente às cavidades com supressão total por estarem inseridas 

na ADA.  

Desta forma, esse impacto foi considerado inexistente / de ocorrência não prevista no 

contexto do empreendimento ora em análise. 

 

Tabela 5 - Relação dos potenciais impactos ambientais irreversíveis incidentes sobre o patrimônio 

espeleológico considerados no estudo espeleológico. Fonte: (SIGNUS VITAE, GEODO, 

SUBTERRÂNEA, 2020). 
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4.3.1.4.3. Impactos irreversíveis sobre áreas de influência de cavidades 

Conforme descrito no estudo específico de avaliação dos impactos ambientais sobre 

cavidades naturais subterrâneas (SIGNUS VITAE, GEODO, SUBTERRÂNEA, 2020), somente as 

áreas de influência das cavidades CSNBO 207, CSNBO 208 e CSNBO 209 que estão localizadas 

dentro do pit de cava da expansão da lavra serão impactadas irreversivelmente. Essa área de 

influência foi denominada como AIC 02 pelos estudos de definição de área de influência, a qual 

será totalmente convertida em área de lavra, como pode ser observado na Figura 25, apresentada 

no item 4.3.1.4.2. 

Como pode ser observado na Figura 23, apresentada no item 4.3.1.4, não há previsão de 

intervenção direta sobre as demais áreas de influência de cavidades (AICs 03, 04, 05, 06, 07, 08, 

09, 10, 11 e 12). Portanto, não há previsão de impactos irreversíveis sobre as demais AICs. 

O impacto sobre a AIC 02 não é mitigável, sendo considerado “Muito Significativo” de 

acordo com a metodologia de classificação dos impactos deste EIA por possuir magnitude 

pequena - afeta AICs somente dentro da área da empresa – e severidade muito grande, uma vez 

que o patrimônio espeleológico possui proteção legal. Sua avaliação é apresentada na Figura 26, 

a seguir. 

 

Figura 26 – Avaliação da significância do impacto “impactos irreversíveis sobre AICs” esperado 

(não mitigável). 

 

 

 

4.3.1.4.4. Impactos reversíveis sobre cavidades / áreas de influência 

Entende-se por “impacto reversível” sobre cavidades naturais subterrâneas como sendo a 

“intervenção antrópica em cavidade natural subterrânea ou em sua área de influência, que cause 

alteração reversível do ecossistema cavernícola e não implique na supressão da cavidade ou no 

comprometimento de sua integridade e preservação, sendo passível de controle, mitigação, 

restauração ou recuperação”, de acordo com o item 4.19 da Instrução de Serviço SEMAD/SISEMA 

08/2017 – revisão 1. 

Assim como nos demais itens relacionados ao patrimônio espeleológico, a avaliação dos 

impactos reversíveis sobre cavidades naturais subterrâneas foi realizado com base no estudo 

específico conduzido para este fim (SIGNUS VITAE, GEODO, SUBTERRÂNEA, 2020).  

O conjunto de impactos irreversíveis analisados está listado na Tabela 6, a seguir. 

 

  

Impacto:

✓ Insignificante ✓ Pouco Significativo ✓ Significativo ✓ Muito Significativo ✓ Crítico

Mitigação ✓  Mitigável ✓  Potencializável ✓ Não mitigável
✓ Parcialmente 

mitigável

Impacto Potencial

Impacto irreversível sobre AICs
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Tabela 6 - Relação dos potenciais impactos ambientais reversíveis incidentes sobre o patrimônio 

espeleológico considerados no estudo espeleológico. Fonte: (SIGNUS VITAE, GEODO, 

SUBTERRÂNEA, 2020). 

 

 

Conforme resultados do Estudo de Avaliação dos Impactos Ambientais sobre Cavidades 

Naturais Subterrâneas (SIGNUS VITAE, GEODO, SUBTERRÂNEA, 2020), as cavidades naturais 

subterrâneas situadas no entorno da cava estão sujeitas aos impactos decorrentes da lavra, 

notadamente a deposição de material particulado proveniente da mineração, além de outros 

efeitos como a degradação do ambiente sonoro na cavidade e sua área de influência e efeitos 

decorrentes de alterações no ambiente natural. 

Os impactos listados na Tabela 6 foram avaliados no Estudo de Avaliação dos Impactos 

Ambientais sobre Cavidades Naturais Subterrâneas (SIGNUS VITAE, GEODO, SUBTERRÂNEA, 

2020) para cada uma das AICs definidas.  

A seguir apresenta-se um resumo com a análise realizada para cada uma das AICs, exceto 

para a AIC 02 uma vez que essa AIC está dentro da ADA, já tendo sido analisada no contexto dos 

impactos irreversíveis sobre AICs. 

 

▪ Cavidades do Bloco AIC 03: 

A área AIC 03 está situada junto ao flanco Sudeste do pit da cava da Mina da Bocaina – 

CSN Arcos e tem área total de 6,887 ha. Conforme dados apresentados no item 4.3.1.4 deste 

estudo, nesta AIC inserem-se 09 cavidades; nenhuma delas encontra-se impactada 

irreversivelmente ou a menos de 50 m de distância dos limites da ADA do empreendimento. 

A Tabela 7 apresenta a Matriz de Avaliação dos Impactos devidamente preenchida com a 

avaliação dos impactos reversíveis sobre as cavidades que compõem a AIC 03. Não há alteração 

em relação ao cenário considerado na avaliação de impactos anterior, já licenciada. 



 

Estudo de Impacto Ambiental da Ampliação da Mina da Bocaina 

Volume 3: Avaliação dos Impactos, Medidas e Programas 

 

 Página 77 de 380 

 

Tabela 7 – Matriz de Avaliação dos Impactos potenciais da Mina da Bocaina – CSN Arcos sobre as 

cavidades e Área de Influência AIC 03. 

 

OBS.: critérios de caracterização dos impactos seguem os conceitos descritos no item 4.1.2.2 e 4.1.2.4 da metodologia. 

 

 

A proximidade com a cava eleva o potencial de impacto sobre a qualidade do ar na zona 

de entrada das cavidades e deposição de material particulado para Muito Significativo, 

demandando especial atenção do empreendedor nas ações de mitigação e controle para evitar 

impactos dessa natureza sobre as cavidades ali situadas.  

A proximidade das cavidades em relação ao pit de cava indica um potencial de impacto 

sonoro decorrente das detonações, com reflexos na perturbação da fauna.  
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Alteração da dinâmica sedimentar / processos 

erosivos direcionados p/ cavidades
AIC  protege bacia de contribuição

r2 Alteração da qualidade do ar na cavidade N T C G A MS P M PS

r3 Deposição de material particulado na cavidade N T C G A MS P M PS

r4 Degradação do ambiente sonoro na cavidade N T C M A S M M S Decorrente das detonações

r5
Degradação da qualidade da água de lago ou 

drenagem subterrânea

r6
Degradação / comprometimento de habitat 

aquático presente em cavidade

r7

Perda ou fragmentação de hábitats naturais 

no exocarste relacionados com o 

ecossistema cavernícola

Sem previsão de intervenção na vegetação da 

AIC

r8

Recomposição ou conexão de hábitats no 

exocarste relacionados com o ecossistema 

cavernícola

P P C G A MS G A MS Cavidades situam-se dentro da RPPN da CSN

r9
Comprometimento / redução de população da 

quiropterofauna
N T NC M M S P P I

Sem alteração significativa em relação ao 

impacto já existente

r10
Comprometimento / redução de população da 

fauna de troglófilos
 -

r11
Comprometimento / redução de população da 

fauna de troglóbios
Sem registro  de troglóbios nas cavidades

r12 Perturbação da fauna relacionada a cavidades N T NC M M S M P PS Decorrente das detonações

r13
Comprometimento / redução na disponibilidade 

de abrigos e recursos alimentares

Sem previsão de intervenção na vegetação da 

AIC

r14
Aumento na disponibilidade de abrigos e 

recursos alimentares
P P C G A MS G A MS

Decorrente da regeneração nas áreas da 

RPPN

r15
Comprometimento / redução na qualidade dos 

substratos orgânicos e dos micro-habitats 

Sem previsão de intervenção na vegetação da 

AIC

r16
Aumento na qualidade dos substratos 

orgânicos e dos micro-habitats 
P P C G A MS G A MS Cavidades situam-se dentro da RPPN da CSN

r17 Degradação da cavidade por lixo N T NC M M S P P I
Acessos não autorizados pela divisa da 

propriedade (paredão) podem resultar neste 

impacto

impacto não previsto

impacto não previsto

impacto não previsto

impacto não previsto

impacto não previsto

Cavidades situadas na face oeste da cava,  

sentido da predominância dos ventos

impacto não previsto

impacto não previsto

impacto não previsto

Cavidade Loca da CSN possui drenagem, mas 

não nenhuma atividade resulta em impacto 

sobre ela.

Avaliação de Impactos sobre o Carste 

da Área de Influência AIC 03

C avidades  C SN B O 066, C SN B O 068 

(A brigo  da C aneleira I/ II) , C SN B O 069, 
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Dos 6,887 ha da área AIC 03, 5,086 ha (73,8%) encontram-se dentro dos limites da RPPN 

CSN. Com isso, a AIC 03 beneficia-se da conexão dos ambientes do exocarste, bem como da 

disponibilidade de recursos, abrigos e micro-habitats. 

Algumas das cavidades da área AIC 03 estão localizadas na parte da escarpa voltada para 

a área externa da CSN, próximo aos limites da empresa, o que resulta em potencial de visitação 

não controlada e presença de lixo nas cavidades. 

 

▪ Cavidades do Bloco AIC 04: 

Localizada a Sudeste dos limites da ADA da Mina da Bocaina – CSN Arcos, a área AIC 04 

está situada em área limítrofe ao depósito de estéril da Mina da Bocaina – CSN Arcos e tem área 

total de 10,486 ha. Conforme dados apresentados no item 4.3.1.4 deste estudo, nesta AIC 

inserem-se 10 cavidades; nenhuma delas encontra-se impactada irreversivelmente ou a menos de 

50 m de distância do pit da cava da Mina da Bocaina – CSN (área onde ocorrem detonações).  

Ressalta-se que esse conjunto de cavidades não apresenta alterações em relação ao 

cenário da avaliação de impactos realizada no licenciamento anterior, e a AIC está localizada 

predominantemente em área fora da propriedade da CSN. 

A Tabela 8 apresenta a Matriz de Avaliação dos Impactos devidamente preenchida com a 

avaliação dos impactos reversíveis sobre as cavidades que compõem a AIC 04. 

A localização da área AIC 04 em relação ao pit da cava e área de beneficiamento da Mina 

da Bocaina – CSN Arcos favorece a proteção do patrimônio espeleológico ali presente. Como 

resultado, não se vislumbra a ocorrência nessa AIC de impactos ambientais diferentes dos atuais 

e já licenciados. 

A área AIC também não sofreu nenhuma alteração em relação aos limites já definidos no 

âmbito dos processos PA00174/1986/014/2014 e PA00174/1986/016/2017. 
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Tabela 8 – Matriz de Avaliação dos Impactos potenciais da Mina da Bocaina – CSN Arcos sobre as 

cavidades e Área de Influência AIC 04. 

 

 

 

▪ Cavidades do Bloco AIC 05: 

A área AIC 05 está situada junto ao flanco Sudeste do pit da cava da Mina da Bocaina – 

CSN Arcos, muito próxima da área AIC 03. Possui área total de 5,688 ha. Conforme dados 

apresentados no item 4.3.1.4 deste estudo, nesta AIC inserem-se 06 cavidades com DL > 5 m; 

nenhuma delas encontra-se impactada irreversivelmente ou a menos de 50 m de distância dos 

limites da ADA do empreendimento. 

Na Tabela 9 apresenta-se a Matriz de Avaliação dos Impactos devidamente preenchida 

com a avaliação dos impactos reversíveis sobre as cavidades que compõem a AIC 05. 
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Alteração da dinâmica sedimentar / processos 

erosivos direcionados p/ cavidades
AIC  protege bacia de contribuição

r2 Alteração da qualidade do ar na cavidade N T C P M PS P P I

r3 Deposição de material particulado na cavidade N T C P M PS P P I

r4 Degradação do ambiente sonoro na cavidade N T C M P PS M P PS Decorrente das detonações

r5
Degradação da qualidade da água de lago ou 

drenagem subterrânea
Cavidades não possuem lago ou drenagem

r6
Degradação / comprometimento de habitat 

aquático presente em cavidade
Cavidades não possuem lago ou drenagem

r7

Perda ou fragmentação de hábitats naturais 

no exocarste relacionados com o 

ecossistema cavernícola

Cavidades do lado oposto à lavra, próximo de 

fragmento da RPPN e no maior continuum do 

entorno do empreendimento

r8

Recomposição ou conexão de hábitats no 

exocarste relacionados com o ecossistema 

cavernícola

Nenhuma medida de recuperação prevista para 

a AIC

r9
Comprometimento / redução de população da 

quiropterofauna
N T NC M M S P P I

Sem alteração significativa em relação ao 

impacto já existente

r10
Comprometimento / redução de população da 

fauna de troglófilos
 -

r11
Comprometimento / redução de população da 

fauna de troglóbios
Sem registro  de troglóbios nas cavidades

r12 Perturbação da fauna relacionada a cavidades N T NC M P PS P P I
Está relativamente distante da mina, com o 

depósito  de estéril como barreira para o som

r13
Comprometimento / redução na disponibilidade 

de abrigos e recursos alimentares

Sem previsão de intervenção na vegetação da 

AIC

r14
Aumento na disponibilidade de abrigos e 

recursos alimentares

Sem previsão de intervenção na vegetação da 

AIC
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Comprometimento / redução na qualidade dos 

substratos orgânicos e dos micro-habitats 

Sem previsão de intervenção na vegetação da 

AIC

r16
Aumento na qualidade dos substratos 

orgânicos e dos micro-habitats 

Nenhuma medida de recuperação prevista para 

a AIC

r17 Degradação da cavidade por lixo N T NC M M S P P I
Acessos não autorizados pela divisa da 

propriedade podem resultar neste impacto

impacto não previsto
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impacto não previsto

Cavidades fora da região de maior incidência 

de pó

impacto não previsto

impacto não previsto

impacto não previsto

impacto não previsto

impacto não previsto

impacto não previsto

impacto não previsto

impacto não previsto

impacto não previsto
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Tabela 9 – Matriz de Avaliação dos Impactos potenciais da Mina da Bocaina – CSN Arcos sobre as 

cavidades e Área de Influência AIC 05. 

 

 

O contexto de impactos reversíveis na área AIC 05 é muito similar ao já descrito para a 

área AIC 03. A proximidade com a cava eleva o potencial de impacto sobre a qualidade do ar na 

zona de entrada das cavidades e deposição de material particulado para Muito Significativo, 

demandando especial atenção do empreendedor nas ações de mitigação e controle para evitar 

impactos dessa natureza sobre as cavidades ali situadas.  

A proximidade das cavidades em relação ao pit de cava indica um potencial de impacto 

sonoro decorrente das detonações, com reflexos na perturbação da fauna.  
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Alteração da dinâmica sedimentar / processos 

erosivos direcionados p/ cavidades
AIC  protege bacia de contribuição

r2 Alteração da qualidade do ar na cavidade N T C G A MS P M PS

r3 Deposição de material particulado na cavidade N T C G A MS P M PS

r4 Degradação do ambiente sonoro na cavidade N T C M A S M M S Decorrente das detonações

r5
Degradação da qualidade da água de lago ou 

drenagem subterrânea
Cavidades não possuem lago ou drenagem

r6
Degradação / comprometimento de habitat 

aquático presente em cavidade
Cavidades não possuem lago ou drenagem

r7

Perda ou fragmentação de hábitats naturais 

no exocarste relacionados com o 

ecossistema cavernícola

Sem previsão de intervenção na vegetação da 

AIC

r8

Recomposição ou conexão de hábitats no 

exocarste relacionados com o ecossistema 

cavernícola

P P C G A MS G A MS
M aior parte das cavidades situa-se dentro da 

RPPN da CSN

r9
Comprometimento / redução de população da 

quiropterofauna
N T NC M M S P M PS

Sem alteração significativa em relação ao 

impacto já existente

r10
Comprometimento / redução de população da 

fauna de troglófilos
 -

r11
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P P C G A MS G A MS

Decorrente da regeneração nas áreas da 

RPPN
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Comprometimento / redução na qualidade dos 

substratos orgânicos e dos micro-habitats 

Sem previsão de intervenção na vegetação da 

AIC

r16
Aumento na qualidade dos substratos 

orgânicos e dos micro-habitats 
P P C G A MS G A MS Cavidades situam-se dentro da RPPN da CSN

r17 Degradação da cavidade por lixo N T NC M M S P P I
Acessos não autorizados pela divisa da 

propriedade (paredão) podem resultar neste 

impacto

impacto não previsto

impacto não previsto
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Cavidades situadas na face oeste da cava,  

sentido da predominância dos ventos
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Dos 5,688 ha da área AIC 05, 3,465 ha (60,9%) fazem parte da RPPN CSN, o que resulta 

nos impactos positivos de conexão dos ambientes do exocarste, bem como aumento da 

disponibilidade de recursos, abrigos e micro-habitats. 

Algumas das cavidades da área AIC 05 estão localizadas na escarpa voltada para a área 

externa da CSN, o que resulta em potencial de visitação não controlada e presença de lixo nas 

cavidades, muito embora o acesso às mesmas seja um pouco mais difícil que no caso das 

cavidades da área AIC 03. 

A Área de Influência de Cavidades AIC 05 não sofre alteração em relação à área definida 

no âmbito dos processos PA00174/1986/014/2014 e PA00174/1986/016/2017. Como resultado, a 

avaliação dos impactos reversíveis não sofre alteração em relação ao cenário avaliado 

anteriormente. 

 

▪ Cavidades do Bloco AIC 06: 

A área proposta para a AIC 06 tem área total de 5,448 ha e está localizada em área limítrofe 

ao pit de cava da Mina da Bocaina – CSN Arcos, na porção central Oeste da cava. Conforme 

dados apresentados no item 4.3.1.4 deste estudo, nesta AIC inserem-se 9 cavidades com DL > 

5m.  

As cavidades CSNBO 232 e CSNBO 233 possuem uma pequena fração das suas AICs 

individuais dentro da ADA (área de lavra). Para mitigar esse impacto foi proposta a adoção de uma 

“zona de restrição para desmontes com explosivos”, respeitando-se a AIC dessas cavidades, o 

que já foi considerado no licenciamento anterior, devendo ser mantido na condição atual. 

A Tabela 10 apresenta a Matriz de Avaliação dos Impactos devidamente preenchida com 

a avaliação dos impactos reversíveis sobre as cavidades que compõem a AIC 06. 

Assim como nos casos das AICs 03 e 05, a proximidade das cavidades da área AIC 06 em 

relação ao pit de cava indica um potencial de impacto sobre a qualidade do ar e deposição de 

material particulado Muito Significativo, demandando especial atenção do empreendedor nas 

ações de mitigação e controle para evitar impactos dessa natureza sobre as cavidades ali situadas. 

Essa proximidade também incide no potencial de impacto sonoro decorrente das detonações, com 

reflexos na perturbação da fauna.  

Diferentemente das áreas AIC 03 e AIC 05, dos 5,448 ha que compõem a área AIC 06, 

somente 1,648 ha (30,2%) dessa área encontra-se inserida na RPPN CSN, o que resulta nos 

impactos positivos de conexão dos ambientes do exocarste, bem como aumento da disponibilidade 

de recursos, abrigos e micro-habitats, porém de forma pouco significativa. 

A Área de Influência de Cavidades AIC 06 não sofre alteração em relação à área definida 

no âmbito dos processos PA00174/1986/014/2014 e PA00174/1986/016/2017. Como resultado, a 

avaliação dos impactos reversíveis não sofre alteração em relação ao cenário avaliado 

anteriormente. 
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Tabela 10 – Matriz de Avaliação dos Impactos potenciais da Mina da Bocaina – CSN Arcos sobre as 

cavidades e Área de Influência AIC 06. 

 

 

 

▪ Cavidades do Bloco AIC 07: 

A área AIC 07 situa-se a Leste dos limites da ADA da Mina da Bocaina – CSN Arcos, em 

área limítrofe próxima às estruturas de beneficiamento e do Green Lake. Esta AIC tem área total 

de 5,704 ha nos quais inserem-se 10 cavidades, conforme dados apresentados no item 4.3.1.4 

deste estudo. Nenhuma delas encontra-se impactada irreversivelmente ou a menos de 50 m de 

distância dos limites da área de lavra da Mina da Bocaina – CSN Arcos. Ressalta-se que esse 

conjunto de cavidades está localizado em área predominantemente fora da propriedade da CSN, 

em região do entorno próxima à mina da empresa vizinha, como pode-se observar na Figura 23, 

que traz o mapa com a indicação da Área de Influência de Cavidades AIC-07. 
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Observações

r1
Alteração da dinâmica sedimentar / processos 

erosivos direcionados p/ cavidades
AIC  protege bacia de contribuição

r2 Alteração da qualidade do ar na cavidade N T C G A MS M M S

r3 Deposição de material particulado na cavidade N T C G A MS M M S

r4 Degradação do ambiente sonoro na cavidade N T C M A S M M S
Decorrente das detonações e da proximidade 

com a mina

r5
Degradação da qualidade da água de lago ou 

drenagem subterrânea
Cavidades não possuem lago ou drenagem

r6
Degradação / comprometimento de habitat 

aquático presente em cavidade
Cavidades não possuem lago ou drenagem

r7

Perda ou fragmentação de hábitats naturais 

no exocarste relacionados com o 

ecossistema cavernícola

Sem previsão de intervenção na vegetação da 

AIC

r8

Recomposição ou conexão de hábitats no 

exocarste relacionados com o ecossistema 

cavernícola

P P C P M PS P M PS Pequena fração da AIC está na RPPN CSN

r9
Comprometimento / redução de população da 

quiropterofauna
N T NC M M S P M PS

Sem alteração significativa em relação ao 

impacto já existente

r10
Comprometimento / redução de população da 

fauna de troglófilos
 -

r11
Comprometimento / redução de população da 

fauna de troglóbios
Sem registro  de troglóbios nas cavidades

r12 Perturbação da fauna relacionada a cavidades N T NC M M S M P PS Decorrente das detonações

r13
Comprometimento / redução na disponibilidade 

de abrigos e recursos alimentares

Sem previsão de intervenção na vegetação da 

AIC

r14
Aumento na disponibilidade de abrigos e 

recursos alimentares

Sem previsão de intervenção na vegetação da 

AIC

r15
Comprometimento / redução na qualidade dos 

substratos orgânicos e dos micro-habitats 

Sem previsão de intervenção na vegetação da 

AIC

r16
Aumento na qualidade dos substratos 

orgânicos e dos micro-habitats 

Nenhuma medida de recuperação prevista para 

a AIC

r17 Degradação da cavidade por lixo N T NC M M S P P I
Acessos não autorizados pela divisa da 

propriedade (paredão) podem resultar neste 

impacto

impacto não previsto

impacto não previsto

impacto não previsto

impacto não previsto

impacto não previsto

impacto não previsto

impacto não previsto

Cavidades situadas na face oeste da cava,  

sentido da predominância dos ventos, e 

próximas da cava

impacto não previsto

impacto não previsto

impacto não previsto

Avaliação de Impactos sobre o Carste 

da Área de Influência AIC 06

C avidades  C SN B O 135, C SN B O 136, 

C SN B O 137, C SN B O 138, C SN B O 230, 

C SN B O 231, C SN B O 232, C SN B O 233 
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A Tabela 11 apresenta a Matriz de Avaliação dos Impactos devidamente preenchida com 

a avaliação dos impactos reversíveis sobre as cavidades que compõem a AIC 07. 

A área AIC 07 possui a particularidade de estar mais próxima da área de beneficiamento 

do calcário do que das frentes de lavra da Mina da Bocaina. Decorre disso o impacto potencial 

sobre a qualidade do ar ser referente às áreas de britagem, classificação e transporte da Mina da 

Bocaina – CSN Arcos, e muito menos das frentes de lavra. Há que se manter a ressalva que tais 

cavidades encontram-se muito próximas à área de mineração vizinha. 

Assim como no caso das demais AICs avaliadas até aqui com relação aos impactos 

potenciais reversíveis, a Área de Influência das Cavidades AIC 07 não sofre alteração em relação 

à área definida no âmbito dos processos PA00174/1986/014/2014 e PA00174/1986/016/2017. 

Como resultado, a avaliação dos impactos reversíveis não sofre alteração em relação ao cenário 

avaliado anteriormente. 

 

Tabela 11 – Matriz de Avaliação dos Impactos potenciais da Mina da Bocaina – CSN Arcos sobre as 

cavidades e Área de Influência AIC 07. 
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Observações

r1
Alteração da dinâmica sedimentar / processos 

erosivos direcionados p/ cavidades
AIC  protege bacia de contribuição

r2 Alteração da qualidade do ar na cavidade N T C M A S M P PS

r3 Deposição de material particulado na cavidade N T C M A S M P PS

r4 Degradação do ambiente sonoro na cavidade N T C M P PS M P PS
Cavidades próximas área do beneficiamento 

(porém sob influência da mina vizinha) 

r5
Degradação da qualidade da água de lago ou 

drenagem subterrânea
Cavidades não possuem lago ou drenagem

r6
Degradação / comprometimento de habitat 

aquático presente em cavidade
Cavidades não possuem lago ou drenagem

r7

Perda ou fragmentação de hábitats naturais 

no exocarste relacionados com o 

ecossistema cavernícola

Sem previsão de intervenção na vegetação da 

AIC

r8

Recomposição ou conexão de hábitats no 

exocarste relacionados com o ecossistema 

cavernícola

Nenhuma medida de recuperação prevista para 

a AIC

r9
Comprometimento / redução de população da 

quiropterofauna
N T NC M M S P P I

Sem alteração significativa em relação ao 

impacto já existente

r10
Comprometimento / redução de população da 

fauna de troglófilos
 -

r11
Comprometimento / redução de população da 

fauna de troglóbios
Sem registro  de troglóbios nas cavidades

r12 Perturbação da fauna relacionada a cavidades N T NC M P PS P P I Está relativamente distante da mina

r13
Comprometimento / redução na disponibilidade 

de abrigos e recursos alimentares

Sem previsão de intervenção na vegetação da 

AIC

r14
Aumento na disponibilidade de abrigos e 

recursos alimentares

Sem previsão de intervenção na vegetação da 

AIC

r15
Comprometimento / redução na qualidade dos 

substratos orgânicos e dos micro-habitats 

Sem previsão de intervenção na vegetação da 

AIC

r16
Aumento na qualidade dos substratos 

orgânicos e dos micro-habitats 

Nenhuma medida de recuperação prevista para 

a AIC

r17 Degradação da cavidade por lixo
Cavidades localizadas na área entre CSN e 

mineração vizinha
impacto não previsto

impacto não previsto

impacto não previsto

impacto não previsto

impacto não previsto

impacto não previsto

impacto não previsto

impacto não previsto

Cavidades fora da região de maior incidência 

de pó da M ina Bocaina, porém sob influência 

da M ina CRH

impacto não previsto

impacto não previsto

impacto não previsto

impacto não previsto

Avaliação de Impactos sobre o Carste 

da Área de Influência AIC 07

C avidades: C SN B O 041, C SN B O 042, 

C SN B O 043, C SN B O 045, C SN B O 046, 

C SN B O 048, C SN B O 049, C SN B O 050, 

C SN B O 052 e C SN B O 053
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▪ Cavidades do Bloco AIC 08: 

A área AIC 08 está situada no flanco Noroeste dos limites do pit da cava da Mina da Bocaina 

– CSN Arcos, e tem área total de 11,693 ha dentro dos quais inserem-se 14 cavidades, conforme 

dados apresentados no item 4.3.1.4. Todas essas cavidades estão localizadas a distâncias 

superiores a 50 m de distância dos limites da ADA da Mina da Bocaina. 

A Tabela 12 apresenta a Matriz de Avaliação dos Impactos devidamente preenchida com 

a avaliação dos impactos reversíveis sobre as cavidades que compõem a AIC 08. 

 

Tabela 12 – Matriz de Avaliação dos Impactos potenciais da Mina da Bocaina – CSN Arcos sobre as 

cavidades e Área de Influência 08. 
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Observações

r1
Alteração da dinâmica sedimentar / processos 

erosivos direcionados p/ cavidades
AIC  protege bacia de contribuição

r2 Alteração da qualidade do ar na cavidade N T C G A MS P M PS

r3 Deposição de material particulado na cavidade N T C G A MS P M PS

r4 Degradação do ambiente sonoro na cavidade N T C M A S M M S Decorrente das detonações

r5
Degradação da qualidade da água de lago ou 

drenagem subterrânea
Cavidades não possuem lago ou drenagem

r6
Degradação / comprometimento de habitat 

aquático presente em cavidade
Cavidades não possuem lago ou drenagem

r7

Perda ou fragmentação de hábitats naturais 

no exocarste relacionados com o 

ecossistema cavernícola

Sem previsão de intervenção na vegetação da 

AIC

r8

Recomposição ou conexão de hábitats no 

exocarste relacionados com o ecossistema 

cavernícola

P P C G A MS G A MS
M aior parte das cavidades situa-se dentro da 

RPPN da CSN

r9
Comprometimento / redução de população da 

quiropterofauna
N T NC M M S P M PS

Sem alteração significativa em relação ao 

impacto já existente, num contexto preservado

r10
Comprometimento / redução de população da 

fauna de troglófilos
 -

r11
Comprometimento / redução de população da 

fauna de troglóbios
Sem registro  de troglóbios nas cavidades

r12 Perturbação da fauna relacionada a cavidades N T NC M M S M P PS Decorrente das detonações

r13
Comprometimento / redução na disponibilidade 

de abrigos e recursos alimentares

Sem previsão de intervenção na vegetação da 

AIC

r14
Aumento na disponibilidade de abrigos e 

recursos alimentares
P P C G A MS G A MS

Decorrente da regeneração nas áreas da 

RPPN

r15
Comprometimento / redução na qualidade dos 

substratos orgânicos e dos micro-habitats 

Sem previsão de intervenção na vegetação da 

AIC

r16
Aumento na qualidade dos substratos 

orgânicos e dos micro-habitats 
P P C G A MS G A MS Cavidades situam-se dentro da RPPN da CSN

r17 Degradação da cavidade por lixo N T NC M M S P P I
Acessos não autorizados pela divisa da 

propriedade (paredão) podem resultar neste 

impacto

impacto não previsto

impacto não previsto

impacto não previsto

impacto não previsto

impacto não previsto

Cavidades situadas na face oeste da cava,  

sentido da predominância dos ventos

impacto não previsto

impacto não previsto

impacto não previsto

Avaliação de Impactos sobre o Carste 

da Área de Influência AIC 08

C avidades: A brigo  do  Grande A rco  II, 

C SN B O 013, C SN B O 214, C SN B O 219, 

C SN B O 220, C SN B O 221, C SN B O 222, 

C SN B O 223, C SN B O 224, C SN B O 226, 

C SN B O 228/ 229, C SN GEO 015, 

C SN GEO 016, P assagem d’ El T igre, e  

R epresas e C o rt inas do  Grande A rco
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O contexto de impactos da área AIC 08 se assemelha com o das áreas AIC 03 e AIC 05, 

com a particularidade de estar situada mais ao Norte em relação a essas outras duas áreas. Trata-

se da Área de Influência de Cavidades mais ao Norte entre todas do flanco Oeste da cava; por 

esta razão, está relativamente mais suscetível a emissões provenientes das demais atividades de 

mineração e beneficiamento de minério vizinhas à CSN, as quais estão posicionadas a Norte e 

Leste do empreendimento. 

A proximidade com a cava eleva o potencial de impacto sobre a qualidade do ar e 

deposição de material particulado para Muito Significativo, demandando especial atenção do 

empreendedor nas ações de mitigação e controle para evitar impactos dessa natureza sobre as 

cavidades ali situadas.  

A proximidade das cavidades em relação ao pit de cava indica um potencial de impacto 

sonoro decorrente das detonações, com reflexos na perturbação da fauna.  

Dos 11,693 ha da área AIC 08, 8,075 ha (69,1%) estão inseridos na RPPN CSN, o que 

resulta nos impactos positivos de conexão dos ambientes do exocarste, bem como aumento da 

disponibilidade de recursos, abrigos e micro-habitats. 

Algumas das cavidades da área AIC 08 estão localizadas na escarpa voltada para a área 

externa da CSN, o que resulta em potencial de visitação não controlada e presença de lixo nas 

cavidades. 

A Área de Influência de Cavidades AIC 08 não sofre alteração em relação à área definida 

no âmbito dos processos PA00174/1986/014/2014 e PA00174/1986/016/2017. Como resultado, a 

avaliação dos impactos reversíveis não sofre alteração em relação ao cenário avaliado 

anteriormente. 

 

▪ Cavidades do Bloco AIC 09: 

A área AIC 09 está situada na porção Norte do entorno da Mina da Bocaina – CSN Arcos, 

inserida entre o pit da cava e a área de beneficiamento. Esta AIC tem área total de 17,887 ha nos 

quais inserem-se 34 cavidades, conforme dados apresentados no item 67 deste estudo. 

As cavidades CSNBO 237, CSNBO 238, CSNBO 239, CSNBO 243 e CSNBO 244 possuem 

uma fração das suas AICs individuais dentro da ADA (área de lavra). Para mitigar esse impacto foi 

proposta a adoção de uma “zona de restrição para desmontes com explosivos”, respeitando-se a 

AIC dessas cavidades, conforme previsto no âmbito dos processos PA00174/1986/014/2014 e 

PA00174/1986/016/2017. Vale também ressaltar que a AIC 09 não sofreu alterações em relação 

ao previsto nos licenciamentos anteriores e, portanto, a avaliação dos impactos reversíveis ora 

apresentada é idêntica ao discutido no cenário avaliado anteriormente, como pode ser verificado 

no resumo dos impactos irreversíveis previstos, descrito na Matriz de Avaliação dos Impactos 

apresentada na Tabela 13, na página seguinte. 
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Tabela 13 – Matriz de Avaliação dos Impactos potenciais da Mina da Bocaina – CSN Arcos sobre as 

cavidades e Área de Influência AIC 09. 

 

 

A proximidade com a cava eleva o potencial de impacto sobre a qualidade do ar na zona 

de entrada das cavidades e deposição de material particulado para Muito Significativo, 

demandando especial atenção do empreendedor nas ações de mitigação e controle para evitar 

impactos dessa natureza sobre as cavidades ali situadas. Vale ressaltar que, dada sua localização, 

essa Área de Influência de Cavidades e suas cavidades estão sujeitas a impactos dos demais 

empreendimentos colocalizados, e também da unidade industrial da CSN. 

O mesmo ocorre em relação ao potencial de impacto sonoro decorrente das atividades em 

geral e detonações, com reflexos na perturbação da fauna.  
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Observações

r1
Alteração da dinâmica sedimentar / processos 

erosivos direcionados p/ cavidades
AIC  protege bacia de contribuição

r2 Alteração da qualidade do ar na cavidade N T C G A MS P M PS

r3 Deposição de material particulado na cavidade N T C G A MS P M PS

r4 Degradação do ambiente sonoro na cavidade N T C M A S M M S Decorrente das detonações

r5
Degradação da qualidade da água de lago ou 

drenagem subterrânea
Cavidades não possuem lago ou drenagem

r6
Degradação / comprometimento de habitat 

aquático presente em cavidade
Cavidades não possuem lago ou drenagem

r7

Perda ou fragmentação de hábitats naturais 

no exocarste relacionados com o 

ecossistema cavernícola

Sem previsão de intervenção na vegetação da 

AIC

r8

Recomposição ou conexão de hábitats no 

exocarste relacionados com o ecossistema 

cavernícola

P P C G A MS G A MS
M aior parte das cavidades situa-se dentro da 

RPPN da CSN

r9
Comprometimento / redução de população da 

quiropterofauna
N T NC M M S P M PS

Sem alteração significativa em relação ao 

impacto já existente

r10
Comprometimento / redução de população da 

fauna de troglófilos
 -

r11
Comprometimento / redução de população da 

fauna de troglóbios
Sem registro  de troglóbios nas cavidades

r12 Perturbação da fauna relacionada a cavidades N T NC M M S M P PS
Está relativamente distante da mina, com o 

depósito  de estéril como barreira para o som

r13
Comprometimento / redução na disponibilidade 

de abrigos e recursos alimentares

Sem previsão de intervenção na vegetação da 

AIC

r14
Aumento na disponibilidade de abrigos e 

recursos alimentares
P P C G A MS G A MS

Decorrente da regeneração nas áreas da 

RPPN

r15
Comprometimento / redução na qualidade dos 

substratos orgânicos e dos micro-habitats 

Sem previsão de intervenção na vegetação da 

AIC

r16
Aumento na qualidade dos substratos 

orgânicos e dos micro-habitats 
P P C G A MS G A MS

M aior parte das cavidades situa-se dentro da 

RPPN da CSN

r17 Degradação da cavidade por lixo N T NC M M S P P I
Acessos não autorizados pela divisa da 

propriedade podem resultar neste impacto

impacto não previsto

impacto não previsto

impacto não previsto

C avidades:  C SN B O 001, C SN B O 002, C SN B O 003,C SN B O 004, C SN B O 005, 

C SN B O 006, C SN B O 008, C SN B O 009, C SN B O 010, C SN B O  176, C SN B O 177, 

C SN B O 178, C A SN B O_179, C SN B O 180, C SN B O 181, C SN B O 182, C SN B O 183, 

C SN B O 184, C SN B O 189, C SN B O 237, C SN B O 238, C SN B O 239, C SN B O 241, 

C SN B O 243, C SN B O 244, C SN B O 245, C SN B O 256, C SN GEO-08, C SN GEO-09, 

C SN GEO-12, C SN GEO-18, C SN GEO-24, Gruta da C SN  e Labirinto  da C SN

impacto não previsto

Cavidades fora da região de maior incidência 

de pó

impacto não previsto

impacto não previsto

impacto não previsto

impacto não previsto

Avaliação de Impactos sobre o Carste 

da Área de Influência AIC 09
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A área AIC 09 está inserida em quase sua totalidade dentro da RPPN CSN – 15,107 ha 

dos 17,887 ha totais da AIC 09, o correspondente a 85,5% de toda a área da AIC – , o que resulta 

nos impactos positivos de conexão dos ambientes do exocarste, bem como aumento da 

disponibilidade de recursos, abrigos e micro-habitats. 

Os relatórios de monitoramento das cavidades indicaram a presença de lixo em cavidades 

(MC AMBIENTAL, 2016). Assim sendo, essas cavidades foram indicadas com potencial desse tipo 

de impacto. 

 

▪ Cavidades do Bloco AIC 10: 

A área AIC 10 situa-se a Leste dos limites da ADA da Mina da Bocaina – CSN Arcos, em 

área próxima às estruturas de beneficiamento e do Green Lake. Esta AIC tem área total de 5,413 

ha nos quais inserem-se 02 cavidades. Nenhuma delas encontra-se impactada irreversivelmente 

ou a menos de 50 m de distância dos limites do pit de lavra, nas áreas sujeitas a desmonte com 

explosivos. Ressalta-se que parte da AIC situa-se fora da propriedade da CSN, e relativamente 

próxima à área da mineração vizinha. 

A Tabela 14 apresenta a Matriz de Avaliação dos Impactos devidamente preenchida com 

a avaliação dos impactos reversíveis sobre as cavidades que compõem a AIC 10. 

Os impactos na área AIC 10 assemelham-se aos da área AIC 07, principalmente pela 

particularidade de estarem mais próximas da área de beneficiamento do calcário do que das 

frentes de lavra da Mina da Bocaina. Decorre disso o impacto potencial sobre a qualidade do ar 

ser referente às áreas de britagem, classificação e transporte da Mina da Bocaina – CSN Arcos, e 

muito menos das frentes de lavra. 

A porção da AIC 10 dentro da propriedade da CSN faz parte da RPPN da empresa – 3,066 

ha dos 5,413 ha (56,6% da área total) – leva à indicação .de impactos positivos de conexão dos 

ambientes do exocarste, bem como aumento da disponibilidade de recursos, abrigos e micro-

habitats. 
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Tabela 14 – Matriz de Avaliação dos Impactos potenciais da Mina da Bocaina – CSN Arcos sobre as 

cavidades e Área de Influência AIC 10. 

 

 

 

▪ Cavidades do Bloco AIC 11: 

A área AIC 11 situa-se a Sul dos limites ampliados da Mina da Bocaina – CSN Arcos (ADA 

futura, com ampliação). Esta AIC tem área total de 13,58 ha nos quais inserem-se 17 cavidades, 

conforme dados apresentados no item 4.3.1.4 deste estudo; nenhuma delas encontra-se 

impactada irreversivelmente ou a menos de 50 m de distância dos limites da ADA futura do 

empreendimento. A Área de Influência de Cavidades AIC 11 tem seus limites incidindo 

predominantemente dentro das propriedades da CSN, porém totalmente fora dos limites da RPPN 
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no estudo de novas cavidades próximas às cavidades da antiga AIC 01. Como as AICs individuais 

dessas novas cavidades se sobrepunham, formou-se um novo bloco de Área de Influência de 

Cavidades, o bloco AIC 11. 

A Figura 27 traz o mapa com a indicação dos limites territoriais da AIC 11 e AIC 12, e as 

cavidades nelas inseridas. Na Tabela 15 encontra-se a Matriz de Avaliação dos Impactos 

devidamente preenchida com a avaliação dos impactos reversíveis sobre as cavidades que 

compõem a AIC 11. 

 

Tabela 15 – Matriz de Avaliação dos Impactos potenciais da Mina da Bocaina – CSN Arcos sobre as 

cavidades e Área de Influência AIC 11. 
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Diferentemente das outras AICs, que não sofreram alterações em relação à proximidade 

do pit da cava da mina, esta Área de Influência de Cavidades possui a particularidade de encontrar-

se próxima da área de ampliação do pit da cava da Mina da Bocaina – CSN Arcos; 

consequentemente, a distância entre as cavidades e o pit de lavra irá diminuir. Trata-se, portanto, 

do grupo de cavidades mais suscetível a novos impactos da mineração, comparando-se com a 

condição já avaliada no estudo anterior. 

Pesa positivamente o fato do pit de lavra pretendido respeitar os limites previstos para a 

AIC, sendo essa decisão da empresa – não expandir o pit de lavra para dentro dos limites da AIC 

– a medida de mitigação e controle dos impactos mais relevante a ser adotada.  

Como mostra Figura 27, existem dois grupos de cavidades dentro do bloco AIC 11: um 

primeiro grupo, situado na porção Leste da AIC 11 (CSNBO_109, CSNBO_117, CSNBO_120. 

CSNBO_119 e CSNBO_121) está mais próximo dos limites atuais do depósito de estéril e das 

atividades de lavra já licenciadas. A distância da Área Diretamente Afetada (ADA) do 

empreendimento para estas cavidades, hoje na casa dos 150 a 200 m, passará a ser de no mínimo 

50 m, para o caso da CSNBO 109, a mais próxima dos limites futuros de lavra. Como 

consequência, essas cavidades estarão mais sujeitas a perturbações decorrentes das operações 

de lavra, conforme impactos descritos na Tabela 15, inclusive os relacionados à fauna cavernícola. 

O segundo grupo de cavidades concentra-se na porção Oeste da AIC 11 e reúne as 

cavidades CSNBO_150, CSNBO_160, CSNBO_161, CSNBO_162, CSNBO_166, CSNBO_188, 

CSNBO_190, CSNBO_191, CSNBO_192, CSNBO_193, CSNBO_194 e CSNBO_195. Essas são 

cavidades que não foram abrangidas no estudo de avaliação de impactos sobre cavidades naturais 

subterrâneas anterior (SIGNUS VITAE, GEODO E SUBTERRÂNEA, 2019), uma vez que tais 

cavidades encontravam-se a mais de 250 m de distância dos limites da ADA então licenciada. Tais 

cavidades encontravam-se a uma distância dos limites da ADA do licenciamento anterior que varia 

entre 380 e mais de 500 m; no cenário da ADA futura, com a ampliação, a distância mínima para 

essas cavidades passará a ser de 130-140 m para as cavidades CSNBO 190 e CSNBO 191, 

respectivamente. Assim como no caso do grupo anteriormente analisado, a aproximação da área 

de lavra resulta em maior potencial de impactos sobre tais cavidades e seus ambientes 

cavernícolas. O respeito aos limites da área de influência reduz o potencial de tais impactos. 

Mesmo com tal redução, é relevante considerar tais cavidades nos programas de monitoramento 

relacionados ao patrimônio espeleológico. 

 

▪ Cavidade do Bloco AIC 12: 

A área AIC 12 também se situa na porção sul do entorno da Mina da Bocaina – CSN Arcos 

(ADA futura, com ampliação). Esta AIC tem área total de 3,084 ha e abrange apenas a cavidade 

CSNBO 023, a qual encontra-se a 224 m de distância do limite do pit da cava futura da Mina da 

Bocaina – CSN Arcos (ADA futura).  
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A Figura 27, incluída no item anterior, traz o mapa com a indicação dos limites territoriais 

da AIC 12 e indicação da projeção horizontal da cavidade CSNBO 023, e a Tabela 16 apresenta 

a Matriz de Avaliação dos Impactos devidamente preenchida com a avaliação dos impactos 

reversíveis sobre a AIC 12 e cavidade CSNBO 023. 

A cavidade CSNBO 023 está situada quase no limite de 250 m de distância da ADA futura 

do empreendimento, o que é favorável em termos de redução do potencial de impactos ambientais 

sobre a mesma. Essa cavidade encontra-se bastante isolada das demais, e por isso deu origem a 

uma AIC específica.  

 

Tabela 16 – Matriz de Avaliação dos Impactos potenciais da Mina da Bocaina – CSN Arcos sobre as 

cavidades e Área de Influência AIC 12. 
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Além de encontrar-se a mais de 200 metros do limite do pit de lavra da cava ampliada da 

Mina da Bocaina – CSN Arcos, a AIC 12 possui 2,697 ha de seus 3,084 ha (87,4%) dentro da 

RPPN CSN, , o que resulta nos impactos positivos de conexão dos ambientes do exocarste, bem 

como aumento da disponibilidade de recursos, abrigos e micro-habitats. 

A cavidade CSNBO 023 e sua AIC encontram-se voltados para a escarpa exterior do 

maciço da Bocaina, com face para o vale do córrego Santo Antônio.  

 

▪ Resumo da avaliação dos impactos reversíveis sobre cavidades considerados neste 

estudo: 

Ao longo deste item foram descritos os impactos reversíveis potenciais e esperados para 

os grupos de cavidades que compõem as Áreas de Influência de Cavidades (AICs) situadas no 

entorno de 250 m da ADA da Mina da Bocaina – CSN Arcos já considerando a expansão dos 

limites de lavra, bem como as medidas de mitigação previstas.  

A Figura 28 apresenta o prognóstico do impacto potencial, sem mitigação, e esperado, 

considerando a implantação / execução das medidas aqui propostas, considerando todo o conjunto 

de cavidades naturais subterrâneas do entorno. Obviamente, o impacto potencial sobre as 

cavidades, sem as medidas de mitigação, foi considerado “Crítico”, uma vez que os reflexos da 

atividade de mineração, se fosse executada sem controle algum de emissões atmosféricas, ruídos, 

áreas de intervenção, etc. teria magnitude grande e severidade muito grande, por se tratar de 

elemento com proteção legal. Com a adoção de medidas de mitigação propostas, a magnitude cai 

para média e a severidade para pequena, uma vez que não se espera ser perceptível os impactos 

reversíveis da ampliação da Mina da Bocaina – CSN Arcos sobre as cavidades. 

 

Figura 28 – Avaliação da significância do impacto “impactos reversíveis sobre cavidades naturais 

subterrâneas” potencial (sem mitigação) e esperado (com mitigação). 
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 Componente Ambiental: Patrimônio Paleontológico 

4.3.1.5.1. Perda de fósseis 

Foram realizados estudos paleontológicos tendo como alvo principal as cavidades naturais 

subterrâneas, de maneira a atender aos critérios previstos na Instrução Normativa MMA 02/2017. 

Não houve registro de ocorrência de fósseis dentro das cavidades a serem suprimidas, que estão 

localizadas dentro da ADA. Portanto, não há previsão de perda de fósseis, e este impacto foi 

considerado inexistente / de ocorrência não prevista no contexto do empreendimento objeto de 

análise neste EIA. 

 

4.3.1.5.2. Interferência sobre áreas com potencial paleontológico 

A mesma realidade indicada no item anterior se aplica neste caso. A ausência de ocorrência 

de fósseis dentro da ADA indica que não há previsão de interferência sobre áreas com potencial 

paleontológico. Portanto, este impacto também foi considerado inexistente / de ocorrência não 

prevista no contexto do empreendimento objeto de análise neste EIA. 

 

 

 Componente Ambiental: Atmosfera 

4.3.1.6.1. Alteração da qualidade do ar pela emissão de material particulado 

Indubitavelmente, dada a natureza e as características das atividades de lavra a céu aberto, 

a alteração da qualidade do ar pela emissão de material particulado é o impacto de maior 

relevância para empreendimentos como a ampliação da Mina da Bocaina – CSN Arcos. Como 

mostra a Matriz de Leopold de identificação dos impactos, as atividades de perfuração, desmonte 

com explosivos, decapeamento, carregamento e transporte, bem como o beneficiamento e 

empilhamento dos minérios britados, são todas atividades com potencial de geração de emissões 

fugitivas de material particulado. 

Para a construção do cenário futuro considerando a ampliação da Mina da Bocaina – CSN 

Arcos, a empresa contratou o Estudo de Dispersão de Poluentes Atmosféricos (YAMAGATA, 

Estudo de Dispersão de Poluentes Atmosféricos da Unidade Industrial da CSN, 2018) o qual 

calculou as concentrações de qualidade do ar na região de inserção do empreendimento a partir 

da modelagem matemática da dispersão dos poluentes. 

O Estudo de Dispersão teve como objetivo a determinação das contribuições da CSN para 

as concentrações de poluentes na qualidade do ar, aplicando o modelo de dispersão AERMOD – 

MAS / EPA Regulatory Model, ferramenta aprovada pela Agência Ambiental Americana (USEPA) 

para a realização de estudos dessa natureza. 

As emissões atmosféricas de material particulado consideradas na modelagem foram 

aquelas provenientes das operações/processos de transporte, britagem, pontos de transferência, 

pilhas, silos, moagens, manuseios, forno de clínquer e expedição. As emissões de gases (dióxido 
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de enxofre, monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio e hidrocarbonetos) são provenientes da 

queima de combustível no forno de clínquer. 

O modelo matemático considerou emissões de fontes fixas provenientes de todos os filtros 

instalados na planta, tanto na área industrial quanto nas UTMs de beneficiamento do minério. Com 

relação às emissões fugitivas, foram consideradas aquelas decorrentes das atividades de 

processamento de minérios e movimentação de veículos, ou seja, aquelas provenientes da 

britagem / peneiramento, pontos de transferência, pilha e movimentação de veículos em estradas 

não pavimentadas. As estimativas de emissões potenciais foram realizadas através dos métodos 

constantes nas seguintes referências bibliográficas: 

▪ USEPA Compilation of Air Pollutant Emission Factors - AP-42 (itens 11.9 Western Surface 

Coal Mining (1998); 11.19.2 Crushed Stone Processing and Pulverized Mineral Processing 

(2004); 13.2.1 Paved Roads (2011); 13.2.2 Unpaved Roads (2006); 13.3 Explosives 

Detonation (1980); 13.2.4 Aggregate Handling and Storage Piles (2006). 

▪ USEPA User’s Guide – Emission Control Technologies and Emission Factors for Unpaved 

Road Fugitive Emissions (EPA/625/5/87-022), 1987. 

▪ USEPA Emission Factors for Locomotives (EPA-420-F-09-025), 2009.  

▪ EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook, 2013 (European Environment 

Agency). 

▪ Australian Government, NPI – National Pollutant Inventory. Emission Estimation 

Techniques for Combustion Engines, 2008. 

▪ MMA “Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas por Veículos Automotores 

Rodoviários” 2011 

 

A Tabela 17 apresenta as fontes de emissões fugitivas e rotas de tráfego de veículos e 

vagões (locomotiva) da unidade industrial, as quais são indicadas na Figura 29. 
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Tabela 17 – Fontes de emissões fugitivas consideradas no Estudo de Dispersão. Fonte: 

(YAMAGATA, Estudo de Dispersão de Poluentes Atmosféricos da Unidade Industrial da CSN, 2018). 
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Figura 29 – Indicação das fontes fugitivas consideradas no Estudo de Dispersão de Poluentes. 

Fonte: (YAMAGATA, Estudo de Dispersão de Poluentes Atmosféricos da Unidade Industrial da 

CSN, 2018). 

 

 

Os resultados do Estudo de Dispersão encontram-se sumarizados na Tabela 18 

(concentrações máximas fora da unidade) e Tabela 19 (concentrações máximas nos receptores 

discretos modelados). 

Como mostram os resultados da Tabela 18, as maiores concentrações de material 

particulado são observadas no limite Norte da unidade, não havendo previsão de ultrapassagem 

dos limites estabelecidos na Resolução CONAMA 491/2018. Da mesma forma, as concentrações 

máximas nos receptores discretos modelados são inferiores aos padrões de qualidade do ar da 

Resolução CONAMA 491/2018 (Tabela 19). 
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Tabela 18 Concentrações máximas dos poluentes modelados fora da área da unidade. Fonte: 

(YAMAGATA, Estudo de Dispersão de Poluentes Atmosféricos da Unidade Industrial da CSN, 2018). 

 

 

Tabela 19 – Concentrações máximas dos poluentes modelados nos receptores discretos da área de 

influência do empreendimento. Fonte: (YAMAGATA, Estudo de Dispersão de Poluentes 

Atmosféricos da Unidade Industrial da CSN, 2018). 

 

 

Para fins de análise dos impactos sobre a qualidade do ar, importante considerar as 

definições da Resolução CONAMA 491/2018, que dispõe sobre os padrões de qualidade do ar: 

▪ Poluente atmosférico: qualquer forma de matéria em quantidade, concentração, tempo 

ou outras características, que tornem ou possam tornar o ar impróprio ou nocivo à saúde, 

inconveniente ao bem-estar público, danoso aos materiais, à fauna e flora ou prejudicial à 

segurança, ao uso e gozo da propriedade ou às atividades normais da comunidade; 

Poluentes PQAr

Cmáx 

(mg/m3)

24 h 240 180,0 439.500 7.754.500 Limite Norte da unidade

Anual 80 30,7 438.000 7.754.000 Limite Norte da unidade

24 h 120 108,9 439.500 7.754.500 Limite Norte da unidade

Anual 40 19,5 438.000 7.754.000 Limite Norte da unidade

1 h 260 284,4 439.000 7.753.000 Limite Leste da unidade 

Anual 60 3,4 439.000 7.753.000 Limite Leste da unidade 

24 h 125 19,6 438.000 7.754.500 0,7 km na direção Norte

Anual 40 3,9 439.000 7.753.000 Limite Leste da unidade 

Concentrações máximas dos poluentes modelados (Fonte: Yamagata, 2018)

Partículas Totais em 

Suspensão - PTS

Material Particulado - 

MP10

Dióxido de Nitrogênio - 

NO2

Dióxido de Enxofre - 

SO2

Coordenadas UTM

Receptores Discretos

PTS 24h MP10 24h SO2 24h NO2 1h

Padrão Primário 240,0 120,0 125,0 260,0

Arcos 19,7 11,4 2,3 32,9

Calciolândia 15,1 7,1 1,4 24,6

Córrego Fundo 5,5 2,3 1,0 15,0

Formiga 2,6 1,3 0,5 10,4

Iguatama 10,6 4,9 0,8 22,1

Japaraíba 9,4 4,5 0,6 19,3

Pains 18,2 9,0 2,0 44,2

Pimenta 2,9 1,8 0,7 8,9

Boca da Mata 73,8 44,9 10,8 141,4

Corumbá 92,1 52,8 4,5 97,3

Est. Ecol. Corumbá 23,6 21,0 5,4 27,9

RPPN da CSN 49,7 32,1 5,7 89,5

HiVol Boca da Mata 67,5 44,6  -  -

HiVol Montante da Mina 82,5 26,3  -  -

Contribuições de Concentrações Máximas nos 

receptores  (mg/m3)

Concentrações máximas dnos receptores discretos(Fonte: 

Yamagata, 2018)
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▪ Padrão de qualidade do ar: um dos instrumentos de gestão da qualidade do ar, 

determinado como valor de concentração de um poluente específico na atmosfera, 

associado a um intervalo de tempo de exposição, para que o meio ambiente e a saúde da 

população sejam preservados em relação aos riscos de danos causados pela poluição 

atmosférica. 

Considerando que os resultados do Estudo de Dispersão apontaram para  o atendimento 

aos padrões de qualidade do ar tanto nos receptores discretos modelados quanto nas áreas fora 

dos limites do empreendimento, a contribuição das emissões da CSN por si só não possuem 

potencial de alterar a qualidade do ar de forma a torna-lo impróprio ou impróprio ou nocivo à saúde, 

inconveniente ao bem-estar público, danoso aos materiais, à fauna e flora ou prejudicial à 

segurança, ao uso e gozo da propriedade ou às atividades normais da comunidade. 

Por fim, há que se levar em consideração que o Estudo de Dispersão considerou as 

emissões de todo o complexo mínero-industrial, e não somente decorrentes da ampliação da 

produção de 6,0 milhões de t/ano para 7,5 milhões de t/ano, ou seja, o impacto da ampliação é 

somente uma fração da contribuição indicada pela modelagem matemática. 

O impacto potencial da atividade de mineração sobre a qualidade do ar – parâmetro 

material particulado é avaliado como “Crítico”, com magnitude grande, pelo potencial de extrapolar 

os limites do empreendimento e atingir receptores sensíveis, e severidade muito grande, por afetar 

um parâmetro ambiental com proteção legal (qualidade do ar) e potencial de causar a 

ultrapassagem dos limites legais. Obviamente, a atividade de lavra só faz sentido com a adoção 

de uma série de medidas de mitigação das emissões atmosféricas de material particulado: 

emprego de filtros de mangas nas áreas industriais e de beneficamento de calcário, bem como 

transferências de correias, com a devida manutenção desses sistemas de desempoeiramento; uso 

de filtro coletor de pó nas perfuratrizes; aspersão de névoa de água nos pontos de lançamento de 

pedras; umidificação das vias em uso na mineração, com o uso de polímero para aumento da 

eficiência sempre que necessário, manutenção adequada dos acessos internos, com remoção do 

material fino depositado sobre o leito da estrada. 

Ao adotar e praticar constantemente as medidas de controle, o impacto real esperado é 

classificado como “Pouco Significativo”, por não haver possibilidade de ultrapassagem do padrão 

legal de referência (magnitude média e severidade pequena) como mostrou a modelagem. 

A Figura 30 apresenta o prognóstico do impacto potencial, sem mitigação, e esperado, 

considerando a implantação / execução das medidas aqui propostas. 
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Figura 30 – Avaliação da significância do impacto “alteração da qualidade do ar – material 

particulado” potencial (sem mitigação) e esperado (com mitigação). 

 

 

 

4.3.1.6.2. Alteração da qualidade do ar pela emissão de gases de combustão / veiculares 

O Estudo de Dispersão Atmosférica apresentado no item anterior aborda as emissões de 

outros gases, inclusive os de combustão, pela unidade da CSN. Como mostrado nos resultados 

apresentados na Tabela 18 e na Tabela 19, não há indicação de ultrapassagem dos padrões de 

qualidade do ar estabelecidos pela Resolução CONAMA 91/2018 em decorrência das 

contribuições da unidade da CSN. 

Com relação aos gases de combustão, é certo que as principais emissões desses gases 

são relacionadas ao processo fabril, que não é objeto de análise neste EIA – aqui é de interesse 

somente o incremento de emissões em decorrência da intensificação do tráfego interno na mina 

para o transporte das 7,5 milhões de t/ano de minério explotadas, bem como para as demais 

atividades acessórias de lavra. 

O melhor dado de referência para indicar o incremento das emissões são os dados de 

consumo de combustível atual e futuro. Conforme apresentado na Tabela 3 deste Volume, estima-

se que o consumo de óleo diesel passará dos atuais, 2,864 milhões L/ano para 2,905 milhões de 

L/ano, um aumento de 1,5% de consumo somente.  

Portanto, o impacto potencial de alteração da qualidade do ar por gases de combustão é 

considerado “Pouco Significativo”, cabendo como medidas de mitigação a manutenção e 

regulagem adequada dos motores diesel dos equipamentos da mineração. Essa medida não altera 

a classificação do impacto esperado, conforme mostrado na Figura 31. 

 

Figura 31 – Avaliação da significância do impacto “alteração da qualidade do ar – gases de 

combustão” potencial (sem mitigação) e esperado (com mitigação). 

 

Impacto:

✓ Insignificante ✓ Pouco Significativo ✓ Significativo ✓ Muito Significativo ✓ Crítico

Mitigação ✓ Mitigável ✓  Potencializável ✓ Não mitigável
✓ Parcialmente 

mitigável

✓ Insignificante ✓ Pouco Significativo ✓ Significativo ✓ Muito Significativo ✓ Crítico

Impacto Potencial

Impacto Esperado

Alteração da qualidade do ar - material particulado

Impacto:

✓ Insignificante ✓ Pouco Significativo ✓ Significativo ✓ Muito Significativo ✓ Crítico

Mitigação ✓ Mitigável ✓  Potencializável ✓ Não mitigável
✓ Parcialmente 

mitigável

✓ Insignificante ✓ Pouco Significativo ✓ Significativo ✓ Muito Significativo ✓ Crítico

Impacto Potencial

Impacto Esperado

Alteração da qualidade do ar - gases de combustão
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4.3.1.6.3. Alteração nos níveis de pressão sonora (ruído) 

O aumento no nível de pressão sonora é um impacto relevante tanto do ponto de vista 

social como ambiental, uma vez que níveis elevados de ruído podem desencadear tanto distúrbios 

e incômodos à comunidade localizada próxima da fonte quanto impactos sobre a fauna (vide 

detalhes abordando o tema da zoofonia no item 4.3.2.1.5).  

O impacto de alteração nos níveis de pressão sonora, comumente chamado de alteração 

nos níveis de ruído é verificado por meio da alteração do nível de pressão sonora contínuo 

equivalente ponderada em A3 e integrado em um intervalo de tempo T (LAEq). 

Outro aspecto a ser considerado quando da análise do impacto da alteração nos níveis de 

ruído é que o ruído gerado por cada fonte sonora possui características próprias (potência, 

frequências, perfil de variações ao longo do tempo), podendo inclusive variar suas características. 

Da mesma forma, as condições no receptor podem varias – inclusive condições climáticas – com 

variação da percepção dos ruídos naquela localidade. 

Para o caso em tela, não há modelagem matemática dos níveis de ruído construída a partir 

das fontes sonoras da empresa, mas existem dados de monitoramento de ruído realizados por 

empresas contratadas para esse fim.  

No diagnóstico ambiental são apresentados os resultados de monitoramentos em 

SET/2016, com a fábrica paralisada, e em MAR/2017 e FEV/2019 com a fábrica em operação 

normal. Os dados indicam todos os valores abaixo dos valores de referência estabelecidos na Lei 

Estadual 10.100/1990 (vide Tabela 20 e Figura 32 na página seguinte). 

Conforme estudos realizados pela Signus Vitae no âmbito da Pesquisa de Percepção 

Ambiental, é sabido que os ruídos das detonações são percebidos nas comunidades de Corumbá 

e Boca da Mata, bem como na EECO; entretanto, não se pode afirmar quanto à origem dos ruídos 

(se somente da Mina Bocaina ou se também provenientes de outras mineradoras inseridas no 

mesmo contexto e também na ZA). 

Há que ressaltar que se trata de um empreendimento já em franca atividade durante 

décadas, cujas operações serão as mesmas com a ampliação objeto de análise neste EIA. 

Considerando a ampliação, há previsão de ampliação do número de desmontes de rocha com 

explosivos (de 170 para 223 desmontes por ano, mais 73 secundários) bem como ampliação dos 

limites físicos da cava e dos volumes de carregamento e transporte, de 6,0 milhões de t/ano para 

7,5 milhões de t/ano, com a mesma ampliação de volume de minério ROM beneficiado nas UTMs. 

 

  

 

3 Conforme definição da norma técnica ABNT NBR 163Figura 3213:2014 – Acústica – Terminologia. 
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Tabela 20 – Resultados dos monitoramentos de ruídos apresentados no diagnóstico ambiental. 

 

 

Figura 32 - Pontos de monitoramento de ruído da CSN Arcos. Fonte: (LIMNOS, 2019) 

 

 

Cabe ainda destacar a compreensão da cumulatividade dos sons emitidos por diferentes 

fontes próximas umas das outras. O som nada mais é do que uma onda se propagando por um 

meio, em intensidade e frequência específicas. Trata-se, portanto, de uma forma de energia. A 

Figura 33 exemplifica a influência de várias fontes (no caso, iguais) sobre um ponto. Nesta figura 

temos: 

Lw,n = nível de geração sonora em cada fonte “n”; 

Lp,n = nível de pressão sonora no ponto de medição “n”; 

R = distância entre a fonte e o ponto de medição. 

 

Leq 

dB(A)

LMáx 

dB(A)

LMín 

dB(A)

Leq 

dB(A)

LMáx 

dB(A)

LMín 

dB(A)

Leq 

dB(A)

LMáx 

dB(A)

LMín 

dB(A)

Diurno 70 56,2 59,6 53,9 56,2 59,6 53,9 46,0 68,0 34,0

Noturno 60 50,0 51,9 47,3 50,0 51,9 47,3 44,0 48,0 42,0

Diurno 70 53,8 56,9 50,9 53,8 56,9 50,9  -  -  -

Noturno 60 48,7 50,3 46,7 48,7 50,3 46,7  -  -  -

Diurno 70  -  -  -  -  -  - 47,0 63,0 34,0

Noturno 60  -  -  -  -  -  - 45,0 52,0 42,0

Diurno 70 52,4 56,9 49,8 52,4 56,9 49,8  -  -  -

Noturno 60 46,1 48,9 44,4 46,1 48,9 44,4  -  -  -

Diurno 70  -  -  -  -  -  - 48,0 63,0 32,0

Noturno 60  -  -  -  -  -  - 42,0 49,0 35,0

Diurno 70  -  -  -  -  -  - 50,0 72,0 37,0

Noturno 60  -  -  -  -  -  - 41,0 51,0 39,0

Diurno 70  -  -  -  -  -  - 46,0 50,0 40,0

Noturno 60  -  -  -  -  -  - 43,0 55,0 41,0

Diurno 70  -  -  -  -  -  - 57,0 84,0 32,0

Noturno 60  -  -  -  -  -  - 54,0 79,0 36,0

fev/19mar/17
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P 06
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set/16

P 01

(440360 / 7754493)

P 02

(436640 / 7754503)

P 02A

(440383 / 7754495)

P 03

(436737 / 7753408)

Limite 

legal



 

Estudo de Impacto Ambiental da Ampliação da Mina da Bocaina 

Volume 3: Avaliação dos Impactos, Medidas e Programas 

 

 Página 104 de 380 

 

Figura 33 – Exemplificação do cálculo da contribuição de várias fontes de ruído para o nível de 

pressão sonora em um ponto (Fonte: DEFRA, 2003). 

 

 

A redução da contribuição de uma fonte para o nível de ruído é função da distância, numa 

escala logarítmica. Supondo que a diferença Lw2 – Lw1 seja de 10 dB, haverá uma pequena 

contribuição, de 0,5 dB, do ponto Lw2 sobre o NPS em Lp1. Portanto, não se deve inferir que o 

acréscimo do nível de pressão sonora em uma determinada fonte alterará significativamente o 

NPS em um ponto de controle. A indicação correta só é possível a partir de uma modelagem que 

considere todas as distintas fontes. 

As diretrizes de Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Banco Mundial (IFC, 2007) 

consideram as seguintes formas de mitigação do ruído: 

▪ Utilizar a topografia como um obstáculo natural.  

▪ Manter uma distância adequada entre as atividades produtivas e áreas habitadas. 

▪ Seleção de equipamentos com menor geração de ruído (mais silenciosos). 

▪ Optar pelo posicionamento das principais fontes estacionárias de ruído de maneira a 

aproveitar-se dos fatores que inibem condições adversas: maior distância, barreiras físicas 

naturais e/ou previstas no próprio projeto, etc. 

▪ Instalação de abafadores de ruídos na descarga de ventiladores e outras fontes significativas. 

▪ Confinamento de equipamentos com alta geração de ruídos, como p.ex. compressores. 

▪ Aplicação de isolação acústica em equipamentos ou operações sempre que necessário ou 

barreiras acústicas no campo. 

▪ Planejar atividades mais ruidosas, como detonações, para os períodos que causam menor 

incômodo.  

▪ Evitar o tráfego de veículos pesados por áreas habitadas, ou restringir os horários. 
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▪ Estabelecer um mecanismo eficaz de avaliação para o registro de reclamações (Se houverem) 

e a tomada de medidas de redução de ruídos, caso necessário. 

Outras formas de mitigação também são possíveis, a saber: 

▪ Opções tecnológicas de menor geração de ruídos (p.ex.: transporte por caminhões X 

transportador de correia de longa distância). 

▪ Ajuste / substituição de dutos com dimensões inapropriadas para as vazões. 

▪ Mudança da direção da descarga de ventiladores (direção da fonte). 

▪ Alteração da altura da fonte ou posição dos equipamentos geradores de ruído. 

▪ Orientação e informação aos receptores quanto a horários de geração de ruído 

(principalmente no caso das detonações). 

▪ Correções e adaptações fundamentadas em modelagem de ruído. 

Nota-se que há um amplo leque de medidas de controle de ruído que podem ser adotadas 

para a mitigação desse impacto. A escolha da(s) técnica(s) de controle de ruído varia caso-a-caso, 

conforme características do projeto, do local que abrigará o mesmo e do seu entorno. A decisão 

deve ser tomada levando em conta os níveis de pressão sonora considerados nos limites da 

propriedade, os quais serão periodicamente verificados por meio do monitoramento de ruído.  

O impacto potencial sobre o nível de pressão sonora da ampliação da Mina da Bocaina foi 

classificado como “Crítico”, pois sua magnitude foi considerada grande (extrapola o limite do 

empreendimento e atingem comunidades / receptores sensíveis) e a severidade muito grande, 

pelo fato de haver potencial de ultrapassar padrões legais estabelecidos. Com o devido controle, 

a magnitude passa a ser média (sem atingir a comunidade ou receptores sensíveis) e a severidade 

também média, e o impacto esperado classificado como “Significativo”. A Figura 34 apresenta o 

prognóstico do impacto potencial, sem mitigação, e esperado, considerando a implantação / 

execução das medidas aqui propostas. 

 

Figura 34 – Avaliação da significância do impacto “alteração nos níveis de pressão sonora (ruído)” 

potencial (sem mitigação) e esperado (com mitigação). 
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4.3.2. Impactos Ambientais sobre o Meio Biótico 

 Componente Ambiental: Fauna 

4.3.2.1.1. Perda direta de indivíduos da fauna silvestre 

A mineração a céu aberto pode ser considerada uma atividade potencialmente impactante 

para a fauna, pois geralmente as reservas minerais em exploração ou ainda inexploradas estão 

localizadas sob áreas de vegetação nativa, assim a abertura e/ou ampliação de minerações 

geralmente ocasionam impactos sobre a fauna existem nessas áreas. Alguns desses impactos 

podem afetar diretamente as populações animais e vegetais, a exemplo disso o processo de 

supressão da vegetação para inicio das atividades minerárias em novas frentes de lavra ocasiona 

perda direta de indivíduos, seja pela supressão de micro habitats ou simplesmente pela morte 

direta de forma ocasional ou não proposital. Quando da supressão da vegetação há potencial de 

ocorrência de perda de indivíduos da fauna que eventualmente estejam em momento de 

nidificação, abrigo em tocas, em deslocamento pela área de supressão, dentre outras situações 

que podem resultar na perda de indivíduos. 

No caso específico da ampliação da Mina da Bocaina – CSN Arcos, haverá a supressão 

da vegetação em uma área de 15,9 ha de área, com os desdobramentos descritos no parágrafo 

anterior sobre a fauna.  

Dentre as medidas mitigadoras deste impacto estão o afugentamento da fauna anterior à 

supressão da vegetação, o monitoramento e resgate da fauna durante a supressão, com a soltura 

da animais eventualmente resgatados em áreas de vegetação próximas. 

Assim sendo, considerando os critérios de classificação previstos na metodologia de 

avaliação de impactos, considera-se que o impacto potencial do projeto é “Significativo” com 

magnitude pequena – ocorrência somente dentro da área da empresa – e severidade grande, uma 

vez que a fauna possui proteção legal. Com a adoção das devidas medidas mitigadoras, o impacto 

esperado é classificado como “Pouco Significativo” com a redução da severidade para média, uma 

vez que se pode evitar praticamente toda e qualquer perda de indivíduos da macrofauna. 

A Figura 35 apresenta o prognóstico do impacto potencial, sem mitigação, e esperado, 

considerando a implantação / execução das medidas aqui propostas. 

 

Figura 35 – Avaliação da significância do impacto “perda direta de indivíduos da fauna” potencial 

(sem mitigação) e esperado (com mitigação). 
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4.3.2.1.2. Atropelamento de fauna silvestre 

O atropelamento de fauna é reconhecido como uma das principais causas diretas de 

mortalidade de vertebrados, superando outros impactos como a caça (Forman e Alexander, 1998). 

Existem inúmeros fatores que interferem na mortalidade de fauna nas estradas de acesso próximo 

a ambientes florestados, tais como tráfego de veículos, paisagem do local, afugentamento, atração 

de carniceiros à pista, a capacidade e velocidade de travessia do animal e densidade de indivíduos 

no entorno. É importante salientar que as consequências do atropelamento a uma dada espécie 

estão intrinsecamente relacionadas à estrutura (densidade e dinâmica) da população existente no 

seu entorno. Desta maneira, quanto maior a população, maior serão os efeitos do atropelamento 

sobre a estrutura e a taxa de crescimento de uma população de uma determinada espécie e vice-

versa (BAGER e FONTOURA, 2012). 

As atividades do empreendimento com potencial de influenciar nesse impacto estão 

relacionadas principalmente à movimentação de materiais, visto que parte das vias de acesso se 

localizam em áreas próximas à vegetação. Entretanto, é importante salientar que o 

empreendimento já se encontra em operação, tratando-se apenas de uma ampliação da área de 

da mina; assim, considera-se que o impacto terá ampliação apenas em escala temporal. 

Como medidas de mitigação dos impactos provenientes do transporte de insumos e 

minérios, deverá ser mantido e intensificado o programa de treinamento e capacitação de 

operadores de máquinas rodantes e motoristas colaboradores do empreendimento e 

monitoramentos ambientais. 

Assim como no item anterior, por tratar-se de um grupo com proteção legal (severidade 

grande), o impacto potencial é classificado como “Significativo”, ainda que sua magnitude seja 

pequena – ocorrência somente dentro da área da empresa.  – e severidade muito grande, uma 

vez que a fauna possui proteção legal. Com a adoção das devidas medidas mitigadoras, o impacto 

esperado é classificado como “Pouco Significativo”, uma vez que com a adoção das medidas 

propostas que se pode evitar a perda de indivíduos da fauna em decorrência de atropelamentos. 

A Figura 36 apresenta o prognóstico do impacto potencial, sem mitigação, e esperado, 

considerando a implantação / execução das medidas aqui propostas. 

 

Figura 36 – Avaliação da significância do impacto “atropelamento de fauna silvestre” potencial 

(sem mitigação) e esperado (com mitigação). 
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4.3.2.1.3. Perda de elementos da fauna de espécies raras, protegidas e/ou ameaçadas de 

extinção 

Espécies raras ou ameaçadas de extinção usualmente são espécies que necessitam de 

grandes áreas para sobreviver ou que são sensíveis a alterações no ambiente natural, 

dependendo de uma condição ambiental equilibrada e inalterada para seu uso. A fragmentação 

do ambiente natural afeta principalmente as espécies terrestres de maior porte raras e de baixa 

densidade populacional, causando também o distanciamento de espécies mais exigentes de aves, 

anfíbios e outros grupos de fauna.  

A perda de indivíduos de espécies ameaçadas de extinção de espécies da fauna seria um 

efeito indireto decorrente de impactos como diminuição da riqueza e abundância de espécies, 

perda e fragmentação de habitats e alteração do fluxo gênico, ou direto devido a algum caso de 

atropelamento. Todos esses aspectos estariam influenciando a quantidade e a distribuição das 

espécies na área de influência do empreendimento.  

A atividade de supressão da vegetação é sabidamente a que possui maior influência sobre 

esse impacto, pois reduz a disponibilidade de recursos para toda fauna ali presente. Obviamente, 

a supressão dos 15,95 ha de vegetação na área da Mina da Bocaina – CSN Arcos não possui o 

potencial de levar nenhuma espécie à extinção – ressaltando-se ainda que os impactos específicos 

sobre a fauna cavernícola foram avaliados em documento específico, e tampouco se observou 

condição que remetesse à risco de extinção de espécies. 

Como indicado no quadro-síntese dos impactos, a condição de perda de indivíduos de 

espécies raras ou ameaçadas não é certa, mas uma possibilidade eventual, visto que essas 

espécies são mais exigentes em termos de uso dos ambientes naturais. 

De qualquer forma, principalmente considerando os efeitos indiretos da supressão da 

vegetação sobre a fauna de espécies ameaçadas, a recomposição florestal e manutenção de 

áreas florestais no entorno do empreendimento são as principais medidas para a mitigação deste 

impacto. Outros aspectos importantes que afetam a fauna estão relacionados ao ruído, 

sobrepressão acústica, movimentação de máquinas e pessoas, porém essa condição já existe na 

área do empreendimento a décadas, e acredita-se que as variações nessas características não 

sejam de grande impacto para a fauna de espécies raras e/ou ameaçadas de extinção ali 

presentes. 

A classificação do impacto potencial é “Muito Significativo”, com magnitude grande, por se 

tratar de espécies ameaçadas que usam tanto o ambiente da empresa quanto os demais 

fragmentos da região, e severidade grande, por se tratar de espécies ameaçadas, protegidas por 

lei. Com a adoção das devidas medidas de mitigação e controle, o impacto esperado é classificado 

como “Pouco Significativo”, com magnitude pequena e severidade média. A Figura 37 apresenta 

o prognóstico do impacto potencial, sem mitigação, e esperado, considerando a implantação / 

execução das medidas aqui propostas. 
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Figura 37 – Avaliação da significância do impacto “perda de indivíduos de espécies raras ou 

ameaçadas” potencial (sem mitigação) e esperado (com mitigação). 

 

 

 

4.3.2.1.4. Aumento da ocorrência de espécies sinantrópicas 

Animais sinantrópicos diferem dos animais domésticos criados pelo homem com as 

finalidades de companhia, produção de alimentos ou transporte como cães, gatos, pássaros, boi, 

cavalo, porcos, etc. Segundo Centro de Controle de Zoonoses de SP, são aqueles que se 

adaptaram a viver junto ao homem a despeito da vontade deste. Destacam-se aqueles que podem 

transmitir doenças e/ou trazer algum dano à saúde tanto do homem quanto de outros animais, 

como baratas, ratos, mosquitos, entre outros.  

Como o empreendimento já se encontra em operação no local há várias décadas, não 

haverá alteração significativa nesse aspecto ambiental. Portanto, o empreendimento objeto deste 

licenciamento afetará de forma insignificante o cenário de presença de espécies sinantrópicas da 

fauna. Por isso foi considerado no quadro-síntese como pouco provável o aumento da ocorrência 

de espécies sinantrópicas em decorrência da ampliação da Mina da Bocaina – CSN Arcos. 

As medidas mitigadoras propostas foram a Educação Ambiental para a equipe e o 

acondicionamento adequado do lixo orgânico, para evitar a disponibilidade de alimentos e abrigos 

que atraiam a fauna sinantrópica. 

Este impacto foi classificado como “Insignificante”, mesmo antes das medidas mitigadoras, 

uma vez que sua magnitude é local e severidade pequena; com as medidas mitigadoras, o impacto 

esperado possui magnitude local e severidade desprezível. O resultado da análise do impacto 

potencial e esperado é apresentada na Figura 38, a seguir. 

 

Figura 38 – Avaliação da significância do impacto “aumento da ocorrência de espécies 

sinantrópicas” potencial (sem mitigação) e esperado (com mitigação). 
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4.3.2.1.5. Afugentamento da fauna 

O afugentamento da fauna ocorre em consequência da presença humana e da execução 

de atividades que são assimiladas pela fauna como potenciais riscos à sua integridade. Os 

animais, em um movimento de defesa, tendem a se afastar da condição observada que indica uma 

condição de risco. 

Das atividades de mineração, a que gera maior atenção quanto ao efeito de afugentamento 

seguramente é o desmonte com explosivos, dado o nível de sobrepressão acústica gerado 

subitamente, bem como o efeito no solo que pode ser sentido por animais que estejam mais 

próximos. Além do desmonte com explosivos, a movimentação de máquinas e caminhões pelas 

áreas da mineração também geram efeito similar de afugentamento de fauna, ainda que de menor 

monta.  

Uma série de estudos de bioacústica tem contribuído para a compreensão dos efeitos do 

ruído de atividades humanas, inclusive mineração, no comportamento da fauna. Já foi sugerido 

que o barulho do tráfego de veículos reduz a ocorrência, diversidade de espécies e o sucesso na 

reprodução de pássaros ao comprometer a comunicação acústica das aves (SCHAUB, 

OSTWALD, & SIEMERS, 2008) (DUARTE, et al., 2015).  

O grau de ruído também determina outro comportamento crucial: a busca e exploração de 

recursos alimentares, com reflexos sobre os deslocamentos das espécies, sua capacidade de 

reprodução e a própria sobrevivência dos indivíduos. É provável que o barulho do ambiente 

realmente impacte a habilidade dos animais utilizarem a informação acústica na alimentação de 

aves e morcegos que se utilizam de princípios de ecolocalização para encontrar suas presas 

(SCHAUB, OSTWALD, & SIEMERS, 2008).  

Recentemente, face ao recolhimento e isolamento social dos seres humanos em 

decorrência da pandemia, e o fechamento de parques e áreas naturais, pode-se observar o efeito 

inverso: uma fauna mais diversa passou a ser observada em trilhas e áreas públicas de parques, 

e mesmo nas grandes cidades o efeito da redução da circulação de veículos sob a avifauna foi 

também observado, fatos esses que demonstram a reversibilidade deste impacto.  

Como já citado anteriormente, para o contexto em análise há que se considerar que as 

atividades de mineração na localidade existem há pelo menos 40 anos, ou seja, os grupos de 

fauna que se utilizam da região já convivem com a condição de ruído proveniente das atividades 

minerárias.  

Ainda que não seja possível se determinar com precisão em quais regiões próximas da 

mineração ocorre o afugentamento ou mudança do comportamento da fauna em decorrência da 

atividade de lavra, é possível presumir, a partir da análise da paisagem, que certas regiões são 

utilizadas como “corredores”, principalmente pela fauna terrestre de maior porte. Nesse sentido, o 

corredor formado pelo vale do córrego Santo Antônio é a área que merece maior destaque, uma 

vez que os novos avanços da cava também se darão ao Sul do pit atual, em direção a esta região. 

Esta condição torna essa região (do vale do córrego Santo Antônio) a de maior interesse para o 
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entendimento dos impactos da ampliação da Mina da Bocaina – CSN Arcos, devendo ser 

considerada nas ações de monitoramento da fauna, o qual poderá indicar, no médio prazo, 

medidas específicas voltadas para minimizar este impacto para grupos de fauna que se 

demonstrarem sensíveis aos distúrbios provenientes da atividade de mineração. 

Em resumo, o monitoramento de fauna na área do vale do córrego Santo Antônio, 

juntamente com a restauração florestal nas áreas da empresa nessa porção de suas propriedades 

são as medidas indicadas como mais eficazes para mitigar este impacto. A partir das indicações 

dos resultados do monitoramento, podem ser tomadas ações mais específicas voltadas para 

espécies-alvo identificadas. 

Outra medida mitigadora importante, voltada para a área de 15,95 ha de ampliação da 

cava, é a execução do afugentamento controlado da fauna nesses ambientes, previamente à 

supressão, com o devido acompanhamento de profissional habilitado, a fim de que se possa evitar 

injúrias e até mesmo perda de indivíduos em fuga descontrolada, até mesmo em direção oposta 

ao desejado, ou seja, para dentro da cava. 

Considerando a ampliação da área da cava dos atuais 87,5473 ha para 102,8069 ha ao 

longo dos anos, e do número de detonações de 170 para 223 por ano, o impacto potencial foi 

classificado como “Muito Significativo”, com magnitude grande devido à possibilidade de 

afugentamento de espécies ameaçadas, e severidade também grande, pela mesma razão. 

Aplicadas as medidas mitigadoras previstas, notadamente o afugentamento controlado a partir das 

áreas de supressão da vegetação, reduz-se o risco de perda de indivíduos decorrentes da fuga 

descontrolada; com isso o impacto esperado passa a ter magnitude média e severidade também 

média, uma vez que permanece o efeito residual do incremento no número de detonações. A 

classificação do impacto esperado passa a ser “Significativo” (vide Figura 39). 

 

Figura 39 – Avaliação da significância do impacto “afugentamento da fauna” potencial (sem 

mitigação) e esperado (com mitigação). 
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4.3.2.1.6. Perda de habitats e nichos ecológicos 

Reconhecidamente o processo de supressão dos 15,95 ha de vegetação, dos quais 9,37 

ha de vegetação nativa e 5,84 ha de leucenas (vegetação exótica), necessário para a ampliação 

do pit da cava e liberação de reservas de calcário, resultará na perda dos habitats e nichos 

ecológicos situados dentro dessa área, cabendo apenas a mitigação deste impacto por meio de 

uma série de medidas voltadas à recriação de ambientes naturais em áreas atualmente 

antropizadas, de forma a promover uma “reposição” a partir da criação de novos habitats e nichos 

ecológicos para a fauna da região. 

Conforme mostram os dados da Tabela 21, de acordo com os dados fornecidos pela 

empresa, as duas fazendas pertencentes à CSN possuem uma área total de 605 ha, dos quais 

326,88 ha possuem cobertura florestal nativa.  

Cabe também ressaltar, com base nos dados apresentados na Tabela 22, que as fazendas 

contam com um total de 249,3 ha de ambientes sob alguma forma de proteção, entre áreas da 

RPPN, de Reserva Legal e de Áreas de Preservação Permanente. As áreas protegidas já mantidas 

pelo empreendimento são de grande relevância para a manutenção dos processos ecológicos no 

entorno da Mina da Bocaina – CSN Arcos, e minimizam os efeitos da perda dos 9,37 ha, os quais 

correspondem a 3,0% da cobertura florestal das propriedades da CSN. 

As medidas de mitigação propostas pelo empreendimento como uso de banco de 

germoplasma, a ser removidos das áreas de supressão e utilizados na recomposição florestal das 

áreas de RL, são fundamentais para a manutenção da biodiversidade a médio prazo. 

 

Tabela 21 – Descritivo do Uso do Solo das propriedades da CSN. Fonte: plantas de uso do solo 

(BRAZILIAN ROCKROUNDS, s/ data). 

 

 

  

Classes de Uso do Solo

(Brazilian Rockrounds) Unid.

Faz. Mina 

Bocaina

Faz. Posse 

Grande Total

Remanescente vegetação nativa ha 211,2455 115,6386 326,8841

Pastos com árvores isoladas ha 0,0000 65,9513 65,9513

Vegetação exótica (leucena) ha 5,7898 0,0000 5,7898

Vegetação nativa e leucena ha 3,9240 0,0000 3,9240

Área de lavra ha 82,3402 0,0000 82,3402

Infraestrutura ha 59,6206 0,0000 59,6206

Área industrial ha 29,5886 0,0000 29,5886

Barragens ha 21,1215 0,0000 21,1215

Outros usos ha 0,5208 1,2764 1,7972

APP córr. Santo Antônio ha 0,0000 7,9960 7,9960

TOTAL ha 414,1510 190,8623 605,0133

Descição do Uso do Solo
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Tabela 22 – Áreas protegidas nas fazendas Mina Bocaina e Posse Grande. Fonte: CSN. 

 

 

Na avaliação dos impactos do empreendimento quanto à perda de habitats e nichos 

ecológicos, o impacto potencial de diminuição dos recursos foi classificado como “Pouco 

Significativo”, uma vez que seu efeito ocorre somente dentro dos limites da empresa (magnitude 

pequena) e sua severidade é média, pois a supressão para a abertura de novas frentes de lavra 

não causará a perda de habitats e nichos que possam significar modificação na realidade de 

disponibilidade de habitats e nichos no contexto de inserção do empreendimento. Com a adoção 

das medidas mitigadoras propostas, o impacto esperado passa a ser classificado como de 

magnitude e severidade pequenas, sendo classificado também como “Pouco Significativo”, 

conforme apresentado na Figura 40, na página seguinte. 

 

Figura 40 – Avaliação da significância do impacto “perda de habitats e nichos ecológicos” 

potencial (sem mitigação) e esperado (com mitigação). 

 

 

 

4.3.2.1.7. Diminuição dos recursos para a fauna 

A diminuição de recursos para a fauna é, da mesma forma que descrito no item anterior, 

uma consequência da supressão da vegetação. Os recursos oferecidos pelo ambiente florestal, 

notadamente alimentos, direta ou indiretamente, sejam frutos, folhas, matéria-orgânica ou ainda 

insetos e outros organismos que ali se desenvolvem deixarão de estar disponíveis naquela porção 

de 15,95 ha a partir da supressão. Resta, portanto, promover a restauração de outros ambientes 

a fim de que novas fontes de recursos venham a suprir o déficit causado pela supressão, sendo 

esta a medida mitigadora mais relevante para este impacto. 

O impacto potencial de diminuição dos recursos foi classificado como “Pouco Significativo”, 

uma vez que seu efeito ocorre somente dentro dos limites da empresa (magnitude pequena) e sua 
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severidade é média, pois a supressão para a abertura de novas frentes de lavra não causará 

modificação importante na realidade de disponibilidade de recursos no contexto de inserção do 

empreendimento. Com a adoção das medidas de recomposição florestal propostas, o impacto 

esperado passa a ser classificado como de magnitude e severidade pequenas, sendo classificado 

também como “Pouco Significativo”, conforme apresentado na Figura 41. 

 

Figura 41 – Avaliação da significância do impacto “diminuição dos recursos para a fauna” potencial 

(sem mitigação) e esperado (com mitigação). 

 

 

 

4.3.2.1.8. Diminuição da permeabilidade dos ambientes naturais para a fauna 

A fragmentação dos maciços florestais é um dos principais fatores que contribui para a 

diminuição da permeabilidade dos ambientes naturais para a fauna. Foi realizado pela Signus Vitae 

um levantamento do histórico de imagens de aerolevantamentos das áreas próximas ao 

empreendimento, a fim de comparação temporal na área de entorno do empreendimento nos 

últimos 50-60 anos (vide Figura 43). Nela temos uma imagem da Mina da Bocaina - CSN Arcos do 

ano de 1964 – portanto de antes do início do ciclo de operação da CSN na região – e outra atual, 

do ano de 2018. Uma simples análise visual mostra claramente que em 1964 já eram muito 

extensas as áreas sem cobertura florestal, inclusive na localidade onde se insere hoje a EECO. 

Nota-se também que houve ganho na cobertura florestal na área abrangida pela imagem. Parte 

do ganho está na porção sul do terreno, em áreas recuperadas pela CSN.  

Em geral, pode-se afirmar que o contexto de preservação na área teve avanços relevantes 

nos últimos 50-60 anos, com uma significativa melhora na cobertura vegetal e que isso certamente 

tem contribuído para a conservação da biodiversidade na região.  

A futura intervenção em área de 15,95 ha para a ampliação da Mina da Bocaina – CSN 

Arcos também indicada na Figura 43, situada na porção Sul do limite da cava, tende a ter um efeito 

bastante localizado, pois trata-se de área interna à mineração, não afetando diretamente o 

principal corredor de uso pela fauna e o córrego Santo Antônio. 

Considera-se que adotar as medidas ambientais propostas com a recomposição florestal e 

formação de corredor ecológico na porção dentro da propriedade da empresa que forma o vale do 

Córrego Santo Antônio é uma ação de grande importância para a minimização desse impacto e 
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preservação da permeabilidade dos ambientes naturais no contexto de inserção do 

empreendimento. 

Como mostra a Figura 42, impacto potencial sobre a permeabilidade dos ambientes 

naturais foi classificado como “Pouco Significativo”, uma vez que sua magnitude é pequena – 

somente dentro da ADA - e severidade média. Com a adoção das medidas de mitigação nas áreas 

da empresa, a severidade tende a ser também pequena. O impacto esperado segue com 

classificação de Pouco Significativo. 

 

Figura 42 – Avaliação da significância do impacto “Diminuição da permeabilidade dos ambientes 

naturais para a fauna” potencial (sem mitigação) e esperado (com mitigação). 
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4.3.2.1.9. Diminuição da riqueza e abundância de espécies 

Efeitos deletérios sobre a abundância e riqueza das espécies de fauna são um aspecto de 

relevância para a área do empreendimento. Porém, esses indicadores de diversidade biológica 

sofrem influência de muitos outros aspectos bióticos e abióticos, sendo relativamente complexa a 

determinação de uma causa-efeito entre variações de abundância e riqueza de espécies de 

interesse e o empreendimento. 

De qualquer forma, é essencial que o trabalho de avaliação (monitoramento) voltado para 

a indicação da manutenção dos níveis de abundância e riqueza de espécies na região do 

empreendimento seja mantido, pois assim será possível identificar eventual variação indesejada, 

e indicar ações necessárias para mitigação desse impacto sobre a fauna. Caso os monitoramentos 

indiquem um desequilíbrio, devem ser discutidas ações específicas de manejo da fauna.  

Há que se ressaltar que a CSN possui um Programa de Monitoramento de Fauna em curso, 

o qual prevê amostragens nas áreas do empreendimento e seu entorno, inclusive na EECO. 

A abrangência desse impacto está relacionada a área mais suscetível no entorno imediato 

da área de lavra, onde a fauna está mais sujeita aos impactos da sobrepressão acústica das 

detonações de explosivos, ultralançamento de rochas e outros efeitos que podem resultar no 

afastamento da fauna, principalmente das espécies mais exigentes quanto às condições do 

ambiente. 

Intensidade e frequência: eventuais alterações na abundância e riqueza de espécies da 

fauna devem ser de pequena monta ou até mesmo imperceptíveis, uma vez que o 

empreendimento já se encontra instalado e em funcionamento há mais de quatro décadas, ou seja, 

muito provavelmente as guildas presentes no entorno do empreendimento já encontram-se 

habituadas às condições com a atividade de mineração presente.  

Medidas de mitigação e controle do impacto a serem adotadas estão relacionadas a  

manutenção de área preservada no entorno (RPPN e RL), atuando como zona de proteção dos 

impactos; desmonte controlado de rochas, com acionamento prévio de sirene; evitar a ocorrência 

de incêndios tanto na propriedade da empresa quanto no seu entorno; manutenção do 

monitoramento da fauna, com progressão para objetivos específicos de manejo após etapa inicial 

do monitoramento em curso.  

Ressalta-se que os indicadores de riqueza e abundância são medidas de médio e longo 

prazo, suscetíveis a uma série de fatores que podem influenciar tais indicadores. Considerando 

que encontra-se em curso um Programa de Monitoramento da Fauna da CSN (e provavelmente 

outros programas são executados em paralelo), deve-se inicialmente concluir a fase de 

levantamento com indicações de estabilização das curvas de suficiência amostral dos grupos de 

fauna para, numa segunda fase, se definirem objetivos específicos para os grupos de interesse, 

uma vez que não é necessário nem recomendável a continuidade do modelo de monitoramento 

atual. Mais informações a respeito são apresentadas no Programa de Monitoramento da Fauna, 

no PCA do projeto. 
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A Figura 44 apresenta o prognóstico do impacto potencial, sem mitigação, e esperado, 

considerando a implantação / execução das medidas aqui propostas. 

 

Figura 44 – Avaliação da significância do impacto “diminuição da riqueza e abundância de 

espécies” potencial (sem mitigação) e esperado (com mitigação). 

 

 

 

4.3.2.1.10. Alteração das condições de fluxo gênico nos grupos de fauna 

O fluxo gênico ou migração é qualquer movimento de genes de uma população para a 

outra, realizada através de diversos tipos de eventos diferentes, como o pólen sendo soprado a 

um novo destino ou a migração de um indivíduo de determinado grupo ou população para outro 

grupo ou população. No caso de uma população muito reduzida há também a possibilidade de 

ocorrer a deriva genética, ou seja, a concentração genotípica com limitado teor genético dentro de 

um determinado grupo, restrito aos indivíduos prevalecentes.  

Em síntese, o fluxo gênico possui grande importância para a saúde e manutenção das 

comunidades de fauna garantindo a variabilidade genética e diminuindo a fragilidade dos 

indivíduos em relação a doenças.  

A alteração em diversos fatores do ambiente natural podem acarretar desequilíbrio 

ambiental e provocar a diminuição do número de indivíduos de uma população de determinada 

espécie ou guilda, favorecendo a perda de variação genética e levando a uma diminuição da 

população remanescente, tornando-a menor que o mínimo adequado para que a mesma possa 

ter uma diversidade genética normal, o que consequentemente favorece a preservação da 

espécie. 

Trata-se, portanto, de um impacto indireto que pode ser mitigado por meio de medidas já 

indicadas para mitigar a perda da permeabilidade do meio natural e a diminuição de recursos para 

a fauna. 

O impacto potencial sobre o fluxo gênico da fauna foi avaliado como tendo magnitude e 

severidade grande, uma vez que tal efeito extrapola os limites da propriedade da empresa e pode 

atingir espécies ameaçadas, sendo classificado como “Muito Significativo”. Com a adoção das 

medidas de mitigação previstas, principalmente a proteção / recuperação dos ambientes 

protegidos, e o acompanhamento da diversidade e abundância por meio do monitoramento de 

fauna, e adoção de medidas adicionais específicas, caso necessário, o impacto esperado passa a 
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ser classificado como “Significativo”, com magnitude grande e severidade pequena (vide Figura 

45).  

 

Figura 45 – Avaliação da significância do impacto “alteração das condições de fluxo gênico nos 

grupos de fauna” potencial (sem mitigação) e esperado (com mitigação). 

 

 

 

 

 Componente Ambiental: Vegetação 

4.3.2.2.1. Supressão da vegetação (perda de elementos da flora) 

Os levantamentos de cobertura florestal nas fazendas da CSN em Arcos indicam que 

aproximadamente a metade das propriedades ainda possui cobertura florestal com vegetação 

nativa, como mostram os dados da Tabela 23. Na Tabela 24 são apresentados os quantitativos de 

formação florestal dentro da ADA do empreendimento.  

 

Tabela 23 – Uso do solo nas fazendas Mina Bocaina e Posse Grande. Fonte: plantas de uso do solo 

(BRAZILIAN ROCKROUNDS, s/ data) e inventário florestal. 

 
 

Tabela 24 – Uso do solo na área de supressão (ADA de ampliação da mina). Fonte: plantas de uso 

do solo (BRAZILIAN ROCKROUNDS, s/ data) e inventário florestal. 

Impacto:

✓ Insignificante ✓ Pouco Significativo ✓ Significativo ✓ Muito Significativo ✓ Crítico

Mitigação ✓ Mitigável ✓  Potencializável ✓ Não mitigável
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Impacto Potencial

Impacto Esperado

Alteração das condições de fluxo gênico

ha %

Remanescente vegetação nativa ha 211,25 115,64 326,9 54%

Pastos com árvores isoladas ha 0,00 65,95 66,0 11%

Vegetação exótica (leucena) ha 5,79 0,00 5,8 1%

Vegetação nativa e leucena ha 3,92 0,00 3,9 1%

Área de lavra ha 82,34 0,00 82,3 14%

Infraestrutura ha 59,62 0,00 59,6 10%

Área industrial ha 29,59 0,00 29,6 5%

Barragens ha 21,12 0,00 21,1 3%

Outros usos ha 0,52 1,28 1,8 0%

APP córr. Santo Antônio ha 0,00 8,00 8,0 1%

TOTAL ha 414,15 190,86 605,0 100%

Descrição do Uso do Solo

TotalClasses de Uso do Solo

(Brazilian Rockrounds) Unid.

Faz. Mina 

Bocaina

Faz. Posse 

Grande
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Como mostram os dados, os 15,95 ha de supressão correspondem a 2,6% da área total 

das propriedades, e a cobertura florestal nativa suprimida – 9,37 ha – corresponde a 2,9% da área 

total de vegetação nativa presente nas duas propriedades da empresa. De acordo com o inventário 

florestal (SIGNUS VITAE, 2020) e conforme apresentado no Diagnóstico do Meio Biótico, Volume 

2 deste EIA, as áreas sujeitas à supressão são compostas de formações secundárias em estágio 

médio de regeneração. 

A perda da vegetação presente nos 15,95 ha (com 9,37 ha de vegetação nativa) de área 

prevista para o avanço de lavra ocorrerá na medida que as frentes de lavra forem sendo abertas. 

Por se tratar de uma área relativamente pequena, a empresa pretende efetuar uma única atividade 

de supressão, em todos os 15,95 ha. 

Durante a abertura do projeto os efeitos da ação direta sobre a estrutura da vegetação e 

do solo, com a eliminação de abrigos, nichos e fontes de propágulos e recursos alimentares para 

a fauna. Ao se suprimir a vegetação elimina a fonte de propágulos e/ou diásporos, interrompendo 

a recarga natural e troca de material genético com ambientes vizinhos, bem como altera-se o 

microclima local e ao redor de toda a área que é favorecida, principalmente nas suas áreas 

limítrofes (bordas).  

As medidas mitigadoras são o aproveitamento do banco de germoplasma local por meio 

da coleta de sementes, resgate de plântulas, epífitas e plantas rupícolas de ocorrência sobre o 

calcário, bem como o aproveitamento do banco de sementes do solo (serapilheira). No caso em 

tela, o aproveitamento da serapilheira deve ser feito com muito cuidado e com acompanhamento 

minucioso de sua aplicação, dada a infestação local com leucenas. 

A coleta de sementes e o resgate de plântulas, epífitas e rupícolas deve ser realizado com 

base num planejamento pré-determinado, com a definição prévia do local de destinação do 

material conforme indicado no PTRF, evitando esforços de coleta para envio a áreas distantes ou 

Propriedades CSN

ha ha

% do 

existente

Floresta Estacional Semidecidual 0,06

Floresta Estacional Decidual 9,31

Pastos com árvores isoladas 65,95 0,00 0,0%

Veg. nativa + leucena 9,71 5,84 60,1%

Área de lavra 82,34 0,00 0,0%

Infraestrutura 59,62 0,00 0,0%

Área industrial 29,59 0,00 1,2%

Barragens 21,12 0,00 0,0%

Outros usos 1,80 0,74 0,0%

APP córr. Santo Antônio 8,00 0,00 0,0%

Área Total 605,01 15,95 2,6%

Uso do Solo - Inventário Florestal

Área de Supressão

2,9%

Usos do Solo Propriedades CSN e Área de Supressão

326,88
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fora do contexto da Mina da Bocaina – CSN Arcos. O planejamento deve considerar também as 

ações de tratos culturais, aclimatação e reintrodução do germoplasma coletado. 

A Figura 46 apresenta o prognóstico do impacto potencial, sem mitigação, e esperado, 

considerando a implantação / execução das medidas aqui propostas. O impacto potencial é 

considerado “Significativo” pois muito embora possua magnitude pequena – somente se dá dentro 

da área da empresa – a sua severidade é grande, por tratar-se de elemento que possui proteção 

legal. Com a adoção das medidas mitigadoras, a severidade passa a ser também pequena, e o 

impacto esperado classificado como “Pouco Significativo”. 

 

Figura 46 – Avaliação da significância do impacto “supressão da vegetação” potencial (sem 

mitigação) e esperado (com mitigação). 

 

 

4.3.2.2.2. Perda de espécies da vegetação raras, protegidas e/ou ameaçadas de extinção 

Espécies raras são aquelas que naturalmente ocorrem em baixa frequência no meio onde 

vivem, por suas próprias características ecológicas, normalmente exigentes de alguma condição 

bastante específica. Já as espécies protegidas ou ameaçadas de extinção são aquelas que 

encontram-se legalmente protegidas. 

Como indicado no diagnóstico da vegetação, nas parcelas amostradas não houve nenhum 

registro de espécie ameaçada, de acordo com a Portaria do MMA 443/13: Lista Nacional Oficial 

de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção.  

A proteção às espécies ameaçadas advém do disposto no Art. 27 da Lei Federal 

12.651/2012 e no Art. n° 67 da Lei Estadual 20.922/2013, havendo também outros regulamentos 

que impõem restrição ao manejo, corte e supressão de determinadas espécies, com destaque 

para as Leis do Estado de Minas Gerais nº 10.883/1992 e suas alterações, que declara de 

preservação permanente, de interesse comum e imune de corte, no Estado de Minas Gerais, o 

pequizeiro (Caryocar brasiliense),  a Lei nº 13.605, de proteção do Buriti (Mauritia flexuosa) e a Lei 

nº 9.743/1988, que declara de interesse comum, de preservação permanente e imune de corte o 

ipê-amarelo, este bastante abundante na região de inserção da Mina da Bocaina – CSN Arcos. 

Muito embora não tenham sido amostradas nas parcelas, são exemplos de espécies da 

flora brasileira ameaçadas de extinção relativamente comuns na região: 

▪ Os cedros do gênero Cedrela (Cedrela fissilis Vell., e Cedrela odorata L.); 

▪ A braúna (Melanoxylon brauna Schott); 

▪ O jacarandá-da-Bahia (Dalbergia nigra (Vell) Allemão ex Benth.); 
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▪ Várias orquidáceas como Cattleya walkeriana Gardner, epífitas do gênero Anathallis e 

outras espécies rupícolas, algumas delas raras, como a Gardnerina angustata (Gardner) 

R.M.King & H.Rob., bem como espécies do gênero Alstroemeriaceae, sendo que muitas 

dessas espécies características dos ambientes rupícolas. 

Somam-se às espécies listadas como ameaçadas de extinção, as espécies protegidas por 

lei, como os ipês (Handroanthus serratifolius (Vahl) S.O.Grose, H. chrysotrichus (Mart. ex A.DC.) 

Mattos, H. ochraceus (Cham.) Mattos, H. albus (Cham.) Mattos). 

Dado o registro dessas espécies na região, deve-se considerar como real a possibilidade 

de se encontrarem na área de supressão indivíduos das espécies citadas. Diante disso, devem 

ser previstas medidas mitigadoras voltadas para as espécies protegidas por lei ou ameaçadas de 

extinção. Ressalta-se que, mesmo não havendo um registro direto das espécies protegidas por lei 

ou ameaçadas de extinção, para o caso das espécies arbóreas, deve-se prever o plantio de no 

mínimo 100 indivíduos de cada uma das espécies relacionadas no PTRF. 

Quanto às epífitas, plantas rupícolas, ervas e arbustos, deve-se buscar o resgate dos 

indivíduos e transferência para as áreas de restauração.  

Considerando que a intervenção ocorrerá apenas em área interna das propriedades da 

empresa, o impacto potencial teve indicação de magnitude pequena e severidade grande, por se 

tratar de espécies protegidas por lei, resultando na classificação do impacto potencial como 

“Significativo”; com a adoção das medidas de mitigação, a severidade passa a ser considerada 

pequena, levando a um impacto esperado classificado como “Pouco Significativo”, conforme 

mostra a Figura 47. 

 

Figura 47 – Avaliação da significância do impacto “perda de espécies da vegetação raras, 

protegidas e/ou ameaçadas de extinção” potencial (sem mitigação) e esperado (com mitigação). 
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4.3.2.2.3. Fragmentação de habitats 

O valor ecológico de uma floresta em geral está diretamente ligado ao estado de 

conservação de sua estrutura; quanto mais conservada a estrutura de uma floresta, maior será a 

diversidade de habitats e nichos ecológicos disponível para ser ocupado ou “dividido” pelos 

elementos da fauna. A integridade da estrutura da vegetação também depende de sua extensão 

territorial / espacial: grandes maciços florestais não antropizados possuem zonas internas não 

perturbadas – íntegras, portanto – onde processos ecológicos ocorrem de forma natural, levando 

ao estágio sucessional denominado de “avançado”, quando o ambiente apresenta alta diversidade 

de espécies, incluindo as climácicas, cujo desenvolvimento depende do preestabelecimento dos 

grupos sucessionais anteriores (inicial e médio). 

Por outro lado, quando se tem perdas de parte das estruturas da flora, instalam-se os 

processos desarmônicos que tendem a voltar ao equilíbrio em dada faixa de tempo. Entretanto 

quando esses processos desarmônicos alcançam um nível difícil de reversão ocorrem 

desequilíbrios que podem comprometer toda a vizinhança como a redução de água no solo, 

instalação de processos erosivos, perda da capacidade de estabelecimento de espécies 

climácicas, dentre outros. 

A fragmentação da cobertura florestal, ou seja, sua redução para maciços de pequenas 

dimensões intercalados com ambientes abertos ou fortemente antropizados gera o tipo de perda 

descrito no parágrafo anterior. 

O contexto de inserção da Mina da Bocaina – CSN Arcos caracteriza-se por ser uma região 

de ecótono entre dois sistemas fitoecológicos, a Mata Atlântica e o Cerrado, onde a paisagem é 

determinada pelas ocorrências calcárias: ambientes abertos, planos e com solo estruturado foram 

ocupados pela agricultura, enquanto os maciços calcários e seus entornos, bem como áreas de 

solo litólico ou acidentadas permanecem com a cobertura florestal original, em diferentes graus de 

conservação. Como mostrado no item 4.3.2.1.8 e na Figura 43, a região de inserção da Mina da 

Bocaina – CSN Arcos encontra-se com um mosaico fragmentado da vegetação desde pelo menos 

a década de 1960, com algum ganho pela diminuição da fragmentação nos tempos atuais em 

comparação com o cenário de 1964. 

No tocante à ampliação da Mina da Bocaina – CSN Arcos, é a ampliação do pit de lavra 

em 15,95 ha que pode vir a afetar o nível de fragmentação da vegetação. No entanto, essa 

intervenção ocorrerá em local interno às propriedades da empresa, em área contígua à atual cava 

da mina, o que restringe bastante o efeito de fragmentação dos maciços florestais.  

Como mostra a Figura 48, o impacto potencial da ampliação da Mina da Bocaina – CSN 

Arcos sobre a fragmentação de habitats foi classificado como “Pouco Significativo”, com magnitude 

pequena – localizado somente dentro da propriedade da empresa – e severidade média, uma vez 

que seus efeitos não causam modificação importante na paisagem local.  

As medidas mitigadoras são aquelas já descrita no item 4.3.2.1.8: a recomposição florestal 

e formação de corredor ecológico na porção dentro da propriedade da empresa que forma o vale 
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do Córrego Santo Antônio. Essa medida tem o papel de contrabalançar a perda dos 15,95 ha e 

em área de grande valor para a fauna, o que leva a severidade a ser reclassificada como 

“pequena”. A classificação do impacto esperado segue sendo como “Pouco Significativo”. 

 

Figura 48 – Avaliação da significância do impacto “fragmentação de habitats” potencial (sem 

mitigação) e esperado (com mitigação). 

 

 

 

4.3.2.2.4. Aumento do efeito de borda 

A “borda” de uma floresta é definida como uma região de contato entre a área ocupada 

(matriz antrópica) e o fragmento de vegetação natural. O chamado “efeito de borda” é a 

modificação nos parâmetros físicos, químicos e biológicos do sistema, como disponibilidade 

energética e fluxo de organismos entre os ambientes, gerada pelo contato da floresta com a matriz 

alterada (PRIMACK & RODRIGUES, 2001). 

Os efeitos de borda são divididos em dois tipos: abióticos ou físicos e os biológicos diretos 

e indiretos. Os efeitos abióticos envolvem mudanças nos fatores climáticos ambientais, onde a 

zona de influência das bordas apresenta maior exposição aos ventos, altas temperaturas, baixa 

umidade e alta radiação solar, enquanto os efeitos biológicos diretos envolvem mudanças na 

abundância e na distribuição de espécies provocados pelos fatores abióticos nas proximidades 

das bordas, como por exemplo, o aumento da densidade de indivíduos devido à maior 

produtividade primária causada pelos altos níveis de radiação solar e os indiretos envolvem 

mudanças na interação entre as espécies, como predação, parasitismo, herbivoria, competição, 

dispersão de sementes e polinização. 

Todo este processo acaba sendo um fator de seleção das comunidades capazes de se 

instalar e utilizar as bordas de um fragmento florestal como área de desenvolvimento; bordas de 

fragmento tendem a sofrer de maneira severa com invasões de plantas competidoras, trepadeiras, 

capim e espécies invasoras. No local do empreendimento, merece atenção especial a presença 

da espécie invasora leucena, que tende a se estabelecer de maneira fácil e rápida nas bordas de 

fragmentos. 

O incremento do efeito de borda no caso da ampliação da Mina da Bocaina – CSN Arcos 

se dará em função da supressão dos 15,95 ha de vegetação. A supressão diminuirá o tamanho do 

maciço florestal situado ao Sul da cava e tornará sua nova borda sujeita ao efeito de borda. Na 
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verdade, pode se descrever a condição como um “deslocamento para Sul” da área do maciço 

afetada pelo efeito de borda. O efeito é mínimo pelo fato de que a futura “borda” ter sido mapeada 

como uma formação de leucenas. Isso pode, inclusive, promover o maior estabelecimento das 

leucenas em toda a borda do maciço Sul, lembrando que os efeitos de borda podem ser percebidos 

até 100 m para dentro do maciço. 

A compensação para este efeito se dará nas áreas de recuperação nas propriedades da 

empresa, onde o incremento da cobertura florestal reduzirá os efeitos de borda, com diminuição 

dessa condição em toda a região do vale do córrego Santo Antônio dentro das duas propriedades 

da CSN. 

Considerando se tratar de área interna da empresa, e que a borda do maciço florestal se 

estabelecerá na área ainda ocupada por leucenas, o impacto potencial foi classificado como 

“Pouco Significativo” – magnitude local e severidade pequena. A mitigação contrabalançará com 

a diminuição do efeito de borda nos maciços localizados no vale do córrego Santo Antônio; com 

isso, o impacto esperado passa a ser considerado “Insignificante”, com magnitude pequena e 

severidade desprezível (vide Figura 49). 

 

Figura 49 – Avaliação da significância do impacto “aumento do efeito de borda” potencial (sem 

mitigação) e esperado (com mitigação). 
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 Componente Ambiental: Unidades de Conservação 

A avaliação dos impactos sobre o componente ambiental Unidades de Conservação (UCs) 

foi construída tendo como base os critérios locacionais definidos no Termo de Referência para 

“Estudo referente aos Critérios Locacionais definidos pela Deliberação Normativa COPAM 217/201 

– Unidades de Conservação, Áreas Prioritárias para a Conservação, Reserva da Biosfera, Sítio 

Ramsar e Corredores Ecológicos”, emitido pela SEMAD. 

Vale lembrar que a Unidade de Conservação relacionada ao empreendimento é a Estação 

Ecológica de Corumbá (EECO), e que o empreendimento está situado em sua Zona de 

Amortecimento, definida conforme Plano de Manejo. 

 

4.3.2.3.1. Supressão de vegetação nativa na UC / ZA 

O empreendimento não está situado dentro da EECO, portanto obviamente não há previsão 

de supressão da vegetação nativa dentro da EECO. No entanto, os 15,95 ha de supressão para a 

ampliação do pit de lavra estão inseridos na Zona de Amortecimento da EECO. 

De acordo com os dados do MMA de cobertura florestal na Zona de Amortecimento da 

EECO (vide Figura 50), a área possui 3.852,5 ha de cobertura florestal; portanto, os 15,95 ha de 

supressão correspondem a 0,4% da cobertura florestal da ZA. Vale lembrar que, conforme já 

descrito no item 4.3.2.2.1, somente 9,37 ha são formações de vegetação nativa, e o restante áreas 

antropizadas e com leucena. 

As medidas mitigadoras já foram descritas anteriormente, e correspondem à recomposição 

florestal e formação de corredor ecológico na porção dentro da propriedade da empresa que forma 

o vale do Córrego Santo Antônio. Essa medida tem o papel de contrabalançar a perda dos 15,95 

ha.  

O impacto potencial foi classificado como “Pouco Significativo” (magnitude pequena e 

severidade média), passando a “Insignificante” (magnitude pequena e severidade desprezível) 

quando aplicadas as medidas de mitigação (vide Figura 51). 
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Figura 51 – Avaliação da significância do impacto “supressão da vegetação nativa na UC ou sua 

ZA” potencial (sem mitigação) e esperado (com mitigação). 

 

 

 

4.3.2.3.2. Alteração da conectividade em corredores de biodiversidade da UC / ZA 

Este impacto foi considerado inexistente / de ocorrência não prevista no contexto do 

empreendimento, uma vez que não há corredores de biodiversidade legalmente instituídos na 

região de inserção do empreendimento. 

 

 

4.3.2.3.3. Limpeza de áreas, destoca, terraplanagem e outras intervenções em áreas da UC 

/ ZA 

Conforme descrito nos itens 4.3.2.2.1 e 4.3.2.3.1, os impactos de supressão da vegetação 

se darão restritamente em área contígua ao atual pit de lavra da Mina da Bocaina – CSN Arcos; o 

impacto da supressão em relação ao contexto da ZA já foi inclusive analisado no item 4.3.2.3.1.  

A limpeza e destoca ocorrerá na área de 15,95 ha descrita anteriormente. 

As medidas mitigadoras e a avaliação do impacto potencial, sem mitigação, e esperado, 

considerando a implantação / execução das medidas seguem exatamente a mesma avaliação 

apresentada no item 4.3.2.3.1. 

 

Figura 52 – Avaliação da significância do impacto “limpeza, destoca, terraplanagem em áreas da 

UC / ZA” potencial (sem mitigação) e esperado (com mitigação). 
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4.3.2.3.4. Alteração na disponibilidade hídrica de recursos hídricos relacionados à UC 

Este impacto já foi apresentado no item 4.3.1.1.5 desta avaliação de impactos. Para a 

avaliação dos efeitos da ampliação da cava sobre a dinâmica hídrica local a CSN contratou junto 

à empresa MDGEO a elaboração do modelo hidrogeológico conceitual e numérico do fluxo d`água 

subterrânea (MDGEO, 2017). Os principais resultados do estudo relacionados ao tema de 

interesse são reproduzidos novamente, a seguir:   

A Figura 53 ilustra o impacto sobre os cursos d’água no entorno da Mina de Bocaina, 

indicando uma influência maior sobre a bacia do Córrego Santo Antônio. Tal fato é corroborado 

pelo fato do rebaixamento do nível d á́gua se estender mais sobre a bacia do Córrego Santo 

Antônio do que sobre a bacia do Rio Candonga. 

 

Figura 53 - Rebaixamento da Mina de Bocaina – Ano 2035. Fonte: (MDGEO, 2017) 

 

 

No entanto os impactos eventuais que acontecerão são plenamente mitigáveis com a água 

produzida pelo próprio sistema de rebaixamento do nível d á́gua como ilustrado na Figura 54”.  
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Figura 54 - Rebaixamento da Mina de Bocaina – Ano 2035. Fonte: (MDGEO, 2017) 

 

 

 

De acordo com as informações prestadas, esse impacto foi considerado de significância 

“crítica”, porém mitigável por meio do direcionamento das vazões de bombeamento para o córrego 

Santo Antônio. Aplicando-se a prática do bombeamento de retorno para o córrego, prevê-se a 

redução da significância para impacto “Significativo” (vide Figura 55). 

Há que se destacar ainda que este é um impacto cuja ocorrência se dará no médio prazo, 

considerando que o mesmo depende da expansão dos limites e do pit da cava – a modelagem 

hidrogeológica considera o pit final da cava. 

 

Figura 55 – Avaliação da significância do impacto “alteração da disponibilidade hídrica” potencial 

(sem mitigação) e esperado (com mitigação). 

 

 

 

  

Impacto:

✓ Insignificante ✓ Pouco Significativo ✓ Significativo ✓ Muito Significativo ✓ Crítico

Mitigação ✓ Mitigável ✓  Potencializável ✓ Não mitigável
✓ Parcialmente 

mitigável

✓ Insignificante ✓ Pouco Significativo ✓ Significativo ✓ Muito Significativo ✓ Crítico

Impacto Potencial

Impacto Esperado

Alteração da disponibilidade hídrica de cursos d'água relacionados com a UC/ZA



 

Estudo de Impacto Ambiental da Ampliação da Mina da Bocaina 

Volume 3: Avaliação dos Impactos, Medidas e Programas 

 

 Página 133 de 380 

 

4.3.2.3.5. Rebaixamento local do aquífero nos limites da UC 

Da mesma forma que no item anterior, a análise deste impacto já foi apresentada no 

capítulo que trata do Meio Físico (vide item 4.3.1.2.3). As principais observações são reproduzidas 

a seguir. 

A partir do modelo numérico calibrado foi realizada a simulação do rebaixamento do nível 

d'água compreendendo um período de 19 anos, desde dezembro de 2016 até dezembro de 2035. 

A Figura 53 (reapresentada no item anterior) ilustra o impacto sobre os cursos d’água no entorno 

da Mina de Bocaina. Conforme apresentado no relatório da (MDGEO, 2017) o modelo 

hidrogeológico indicou uma influência maior sobre a bacia do Córrego Santo Antônio, pelo fato do 

rebaixamento do nível d´água se estender mais sobre a bacia do Córrego Santo Antônio do que 

sobre a bacia do Rio Candonga. 

A área impactada está situada na Zona de Amortecimento da EECO porém, como indica a  

Figura 53, não incide dentro dos limites da UC. 

O impacto é considerado não mitigável, e sua avaliação é apresentada na Figura 56, a 

seguir. 

 

Figura 56 – Avaliação da significância do impacto “rebaixamento local do lençol freático na UC” 

esperado (não mitigável). 

 

 

 

4.3.2.3.6. Impactos sobre a biota local em decorrência de rebaixamento do aquífero 

Considerando as características geomorfológica da região – os afloramentos calcários 

acima do nível d’água superficial, zonas de recarga do aquífero cárstico (dolinas e sumidouros), o 

uso do solo da região e, ainda, as tipologias florestais presentes – Floresta Estacional 

Semidecidual, Floresta Estacional Decidual e vegetação rupícola nos afloramentos – e os efeitos 

de rebaixamento local do aquífero descritos no item anterior (0), não há previsão de impacto sobre 

a biota local que possa ser percebido / mensurado e descrito. 

O impacto do rebaixamento fica restrito às áreas da propriedade da empresa e entorno 

imediato, e a área do entorno sob influência do rebaixamento do lençol é predominantemente 

formada por uma área de uso agrícola (pastagem). Não é possível afirmar que há interferência 

sobre formação que possa repercutir na biota local. 

Assim sendo, esse impacto foi considerado inexistente / de ocorrência não prevista no 

contexto do empreendimento. 

 

Impacto:

✓ Insignificante ✓ Pouco Significativo ✓ Significativo ✓ Muito Significativo ✓ Crítico

Mitigação ✓  Mitigável ✓  Potencializável ✓ Não mitigável
✓ Parcialmente 
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4.3.2.3.7. Intervenção em cursos d´água relacionados à UC (nascentes, turfeiras ou 

afloramentos de água, barramento, etc.) 

Conforme já descrito na análise e descrição dos impactos sobre o Meio Físico, mais 

especificamente nos itens 4.3.1.1.1 e 4.3.1.1.2, não há previsão de intervenção sobre cursos 

d’água ou nascentes em decorrência da ampliação da Mina da Bocaina – CSN Arcos. Portanto, 

esse impacto foi considerado inexistente / de ocorrência não prevista no contexto do 

empreendimento. 

Vale ressaltar, somente para título de registro, que as captações da empresa são feitas na 

Barragem B2, que faz parte da bacia de contribuição do rio Candonga, juntamente com a maior 

parte da área da mina, e essa bacia não está diretamente relacionada com a EECO, uma vez que 

o rio Candonga é afluente da margem direita do rio São Miguel com sua foz localizada a jusante 

dos limites da EECO. 

 

4.3.2.3.8. Emissão de efluentes / alteração da qualidade da água de cursos d'água 

relacionados à UC 

Da mesma forma que descrito no item anterior, os efluentes da mineração (efluentes 

sanitários e do lavador da oficina) bem como os deflúvios da mina em caso de excedente de 

precipitação, são todos drenados para a bacia do rio Candonga. Portanto, não há nenhum tipo de 

lançamento de efluentes ou alteração da qualidade da água do córrego Santo Antônio, o qual é 

relacionado à EECO. 

Desta forma, esse impacto foi considerado inexistente / de ocorrência não prevista no 

contexto do empreendimento objeto de análise neste EIA. 

 

4.3.2.3.9. Deposição de material particulado / poluentes atmosféricos na UC / ZA 

Os poluentes atmosféricos compreendem materiais e partículas no estado sólido ou líquido 

suspensos na atmosfera, distribuídas numa ampla faixa granulométrica que varia desde 1-2 nm (1 

nm = 10-9 m) até partículas mais grosseiras de areia, poeiras e sal, com tamanhos que podem 

atingir 100 mm (1 mm = 10-6 m) de diâmetro (WHO, 2006). Usualmente o material particulado é 

classificado de acordo com suas propriedades aerodinâmicas, uma vez que essas propriedades 

[a] governam o transporte e a deposição das partículas suspensas no ar; [b] determinam o destino 

das partículas no sistema respiratório; e [c] essas propriedades estão relacionadas com a 

composição química e fontes das partículas (WHO, 2000). Como mostra a Figura 57, a distribuição 

das partículas no ar ambiente comumente compreende dois grupos: partículas ultrafinas, de até 2 

mm de diâmetro aerodinâmico, e as partículas maiores, incluindo as partículas finas até 10 mm de 

diâmetro aerodinâmico. A Figura 58 mostra os componentes comumente encontrados nas 

diferentes faixas de tamanho aerodinâmico, e a Figura 59 traz a distribuição de tamanho do 

material particulado para diferentes fontes.  
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Figura 57 – Representação da distribuição de tamanho dos materiais particulados no ar. Fonte: 

(WHO, 2000). 

 

 

 
Figura 58 – Distribuição granulométrica dos principais poluentes atmosféricos primários. Fonte: 

(WHO, 2006). 
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Figura 59 – Distribuição granulométrica de material particulado proveniente de diferentes fontes. 

Fonte: (USEPA, 1998). 

 

 

Como mostram a Figura 58 e Figura 59, no material particulado proveniente de fontes como 

vias não pavimentadas e construção civil, de perfis próximos da mineração, predomina o material 

particulado com diâmetro aerodinâmico superior a 10 mm, ou seja, as “partículas grossas”.  

Obviamente, partículas maiores e mais pesadas tendem a se depositar rapidamente, pelo 

efeito da gravidade; em geral, partículas com mais de 50 mm se depositam em áreas bastante 

próximas à fonte, podendo ainda passar por um processo de ressuspensão pela ação do vento ou, 

por exemplo, do trânsito de veículos. 

Tanto a emissão quanto a deposição do material particulado são influenciados também 

pelas características geográficas e condições meteorológicas, além das características físico-

químicas já descritas. A deposição de material particulado proveniente da Mina da Bocaina – CSN 

Arcos na EECO e na sua Zona de Amortecimento são, portanto, influenciados por esses fatores. 

Notadamente, as áreas mais próximas aos limites da cava são as mais sujeitas à deposição de 

material particulado da mineração, tanto é que tal condição recebe atenção especial no Programa 

de Gestão do Patrimônio Espeleológico. Essas áreas situam-se dentro dos limites das 

propriedades rurais da empresa. 

Não se espera que cheguem quantidade significativa de partículas grosseiras provenientes 

da Mina da Bocaina – CSN Arcos na EECO, dada a distância entre a mina e a UC. O Estudo de 

Dispersão de Poluentes Atmosféricos discutido no item 4.3.1.6.1 indicou uma contribuição máxima 

da CSN como um todo para a concentração de material particulado (partículas totais em 

suspensão) em 24 horas de 23,6 mg/m3, ante um padrão legal de qualidade do ar (Resolução 
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CONAMA 491/2018) de 240 mg/m3, ou seja, menos de 10% do limite legal. Lembrando que essa é 

a concentração máxima em 24 horas do período modelado. Portanto, a contribuição usual é ainda 

inferior a tais concentrações. 

Em resumo, somente o entorno imediato da Mina da Bocaina – CSN Arcos está sujeito a 

impactos mais relevantes da deposição de material particulado proveniente da mina. A EECO e o 

restante da Zona de Amortecimento estão sujeitos a pouco ou nenhum impacto decorrente da 

deposição de material particulado. 

Obviamente, o impacto potencial de deposição de particulado é considerado “Muito 

Significativo”, pois sem nenhuma medida de controle e mitigação das emissões atmosféricas a 

magnitude seria grande, podendo alcançar receptores sensíveis, e a severidade muito grande pois 

poderiam ser ultrapassados limites legais. Por outro lado, as medidas de mitigação e controle das 

emissões de material particulado já apontadas no item 4.3.1.6.1 possuem grande potencial de 

mitigação do impacto. Assim, uma vez executadas todas as medidas de mitigação e controle 

previstas, o impacto esperado é classificado como “Pouco Significativo” com magnitude pequena 

– restringindo-se aos limites da empresa – e severidade também pequena. 

A Figura 60 apresenta o prognóstico do impacto potencial, sem mitigação, e esperado, 

considerando a implantação / execução das medidas aqui propostas. 

 

Figura 60 – Avaliação da significância do impacto “deposição de material particulado / poluentes 

atmosféricos na UC / ZA” potencial (sem mitigação) e esperado (com mitigação). 

 

 

 

4.3.2.3.10. Impactos sobre a biota local em decorrência da poluição atmosférica 

Na biota, indubitavelmente são as plantas as mais suscetíveis a sofrer impactos 

decorrentes da poluição atmosférica. Os impactos da deposição de material particulado sobre a 

vegetação podem variar bastante em função das características das emissões (características 

físicas e químicas do poluente, intensidade das emissões e distância da fonte emissora), da planta 

(morfologia foliar, estágio de desenvolvimento, comportamento fisiológico das plantas, etc.) e 

também das características do solo e do clima, dentre outros fatores (SIQUEIRA-SILVA, 2014). 

A deposição de poeira nas folhas pode afetar o crescimento e o desenvolvimento das 

plantas por meio de efeitos físicos como o bloqueio da luz, abrasão, aquecimento foliar e alterações 

Impacto:
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Mitigação ✓ Mitigável ✓  Potencializável ✓ Não mitigável
✓ Parcialmente 
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✓ Insignificante ✓ Pouco Significativo ✓ Significativo ✓ Muito Significativo ✓ Crítico
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nas trocas gasosas; ou por efeitos químicos decorrentes da sua entrada através dos estômatos ou 

de fissuras na cutícula. 

Os efeitos que podem vir a ocorrer na vegetação são: clorose e necrose foliar, senescência, 

enrolamento e queda dos folíolos, aumento das atividades de enzimas do sistema antioxidante, 

redução na condutância estomática e no rendimento quântico potencial do fotossistema II, bloqueio 

de parte da luz incidente e obstrução dos estômatos, além de alterações nos teores de pigmentos 

fotossintéticos, na morfoanatomia e composição nutricional, com redução nos teores foliares de 

Fe, dentre outros sintomas (SIQUEIRA-SILVA, 2014). 

Obviamente, espécies distintas também apresentam respostas distintas à ocorrência de 

poluição atmosférica. Considerando o contexto do meio natural e o número de variáveis 

relacionadas com a ocorrência ou não deste impacto, faz-se necessário adotar um mecanismo 

mais apropriado para avaliar os efeitos da poluição atmosférica sobre a biota. Nesse sentido, os 

liquens são reconhecidos como um grupo biológico amplamente estudado, havendo metodologia 

e dados consagrados indicando a diversidade de liquens como um indicador biológico da qualidade 

do ar.  

Muito embora não haja dados de referência com informações sobre a diversidade de 

liquens no entorno do empreendimento, durante os trabalhos de campo foi possível identificar a 

presença desses organismos, indicando uma possível condição favorável da flora sensível à 

poluição atmosférica na região. 

Por fim, vale lembrar as definições da Resolução CONAMA 491/2018 que dispõe sobre os 

padrões de qualidade do ar: 

▪ Poluente atmosférico: qualquer forma de matéria em quantidade, concentração, tempo 

ou outras características, que tornem ou possam tornar o ar impróprio ou nocivo à saúde, 

inconveniente ao bem-estar público, danoso aos materiais, à fauna e flora ou prejudicial à 

segurança, ao uso e gozo da propriedade ou às atividades normais da comunidade; 

▪ Padrão de qualidade do ar: um dos instrumentos de gestão da qualidade do ar, 

determinado como valor de concentração de um poluente específico na atmosfera, 

associado a um intervalo de tempo de exposição, para que o meio ambiente e a saúde da 

população sejam preservados em relação aos riscos de danos causados pela poluição 

atmosférica. 

Sob essa ótica, o atendimento aos padrões de qualidade do ar garante uma condição de 

bem estar também da flora e da fauna. Como mostrado na avaliação do impacto sobre a qualidade 

do ar (itens 4.3.1.6.1 e 4.3.1.6.2), no capítulo do Meio Físico, o Estudo de Modelagem Matemática 

de Dispersão de Poluentes indicou conformidade com os padrões de qualidade do ar, ou seja, o 

prognóstico é de uma condição satisfatória e adequada com relação a eventuais impactos da 

qualidade do ar sobre a flora e a fauna. Diante desse cenário, apesar de um potencial de impacto 

avaliado como “Crítico” para as emissões, principalmente de material particulado, há uma condição 

bastante favorável de controle das emissões a partir da atividade de lavra, e adotando-se e 
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praticando constantemente as medidas de controle, o impacto real esperado é classificado como 

“Pouco Significativo”, por não haver possibilidade de ultrapassagem do padrão legal de referência. 

A Figura 61 apresenta o prognóstico do impacto potencial, sem mitigação, e esperado, 

considerando a implantação / execução das medidas aqui propostas. 

 

Figura 61 – Avaliação da significância do impacto “efeitos sobre a biota em decorrência da 

poluição atmosférica” potencial (sem mitigação) e esperado (com mitigação). 

 

 

 

4.3.2.3.11. Emissão de ruídos com contribuição para o afugentamento de fauna na UC / ZA  

As atividades de mineração geram ruídos característicos tanto decorrentes da atividade de 

máquinas e equipamentos quanto das detonações com explosivos. Os níveis de pressão sonora 

gerados em cada atividade e sua dispersão pelo ambiente variam conforme as características dos 

equipamentos, seus estados de conservação e também de acordo com as condições 

climatológicas.  

Em relação ao potencial impacto proveniente sobre a EECO e sua zona de amortecimento 

o nível de ruído é relevante tanto do ponto de vista das pessoas – funcionários e usuários da 

EECO, moradores da Comunidade Corumbá – quanto do ponto de vista do seu efeito sobre a 

fauna. Neste item trata-se especificamente dos níveis de pressão sonora na região da EECO. Os 

efeitos sobre a fauna já foram discutidos anteriormente (vide item 4.3.2.1.5). 

Para o contexto em análise há que se considerar que as atividades de mineração na 

localidade existem há pelo menos 40 anos, ou seja, os grupos de fauna que se utilizam da região 

já convivem com a condição de ruído proveniente das atividades minerárias.  

Conforme estudos realizados pela Signus Vitae no âmbito da Pesquisa de Percepção 

Ambiental, é sabido que os ruídos das detonações são percebidos nas comunidades de Corumbá 

e Boca da Mata, bem como na EECO; entretanto, não se pode afirmar quanto à origem dos ruídos 

(se somente da Mina Bocaina ou se também provenientes de outras mineradoras inseridas no 

mesmo contexto e também na ZA). 

Destaca-se ainda que a CSN realiza o monitoramento do nível de pressão sonora (ruído) 

em atendimento às condicionantes de suas licenças ambientais, os quais são encaminhados 

periodicamente à SUPRAM-ASF. Conforme apresentado na análise do impacto “alteração nos 
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níveis de pressão sonora” (item 4.3.1.6.3), no capítulo do Meio Físico, os valores monitorados pela 

empresa indicam conformidade com os padrões legais. 

Como já citado no item 4.3.2.1.5, vários estudos de bioacústica tem indicado que o barulho 

do tráfego de veículos reduz a ocorrência, diversidade de espécies e o sucesso na reprodução de 

pássaros ao comprometer a comunicação acústica das aves (SCHAUB, OSTWALD, & SIEMERS, 

2008) (DUARTE, et al., 2015), afetando também a busca e exploração de recursos alimentares, 

com reflexos sobre os deslocamentos das espécies, sua capacidade de reprodução e a própria 

sobrevivência dos indivíduos. É provável que o barulho do ambiente realmente impacte a 

habilidade dos animais utilizarem a informação acústica na alimentação de aves e morcegos que 

se utilizam de princípios de ecolocalização para encontrar suas presas (SCHAUB, OSTWALD, & 

SIEMERS, 2008).  

No entanto, para a análise do impacto da ampliação da Mina da Bocaina – CSN Arcos há 

que se considerar que as atividades de mineração na localidade existem há pelo menos 40 anos, 

ou seja, os grupos de fauna que se utilizam da região já convivem com a condição de ruído 

proveniente das atividades minerárias.  

As atividades realizadas na área da mineração terão características bastante similares. As 

principais alterações com relação ao ruído são o aumento na intensidade do tráfego interno na 

mineração, decorrente do acréscimo na movimentação do minério ROM lavrado (de 6 milhões de 

t/ano para 7,5 milhões de t/ano) e o aumento no número de desmontes com explosivos realizados, 

passando dos atuais 170 eventos por ano para 223 por ano. 

As medidas de mitigação são aquelas já descritas para a mitigação do impacto da geração 

de ruídos no capítulo do Meio Físico:  

▪ Monitoramento periódico dos níveis de ruído; 

▪ Regulagem e manutenção adequada dos veículos rodantes; 

▪ Execução das detonações em horários fixos, sempre durante o dia; 

▪ Atendimento de todas as reclamações de ruído excessivo, com investigação da causa; 

▪ Em caso de condições excessivas de ruído (monitoramento ou reclamações) originadas na 

empresa, uma vez identificada a fonte realizar o devido tratamento acústico (confinamento, 

semiconfinamento, etc.) para a minimização da fonte de ruído. 

Quanto a abrangência espacial: não há dados de modelagem disponíveis que indiquem as 

zonas de abrangência onde poderiam ser percebidos os ruídos provenientes da mineração. Os 

monitoramentos periódicos do nível de pressão sonora realizados pela empresa incluem pontos 

de monitoramento realizados em locais situados entre a Mina da Bocaina e a EECO (vide Figura 

32). O impacto potencial, sem nenhuma forma de controle, certamente poderia ser classificado 

como “Crítico”, pois extrapola o limite do empreendimento e atingem comunidades / receptores 

sensíveis (magnitude grande) podendo ultrapassar padrões legais estabelecidos (magnitude muito 

grande). Com o devido controle, a magnitude passa a ser média (sem atingir a comunidade ou 

receptores sensíveis) e a severidade também média, e o impacto esperado classificado como 
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“Significativo”. A Figura 62 apresenta o prognóstico do impacto potencial, sem mitigação, e 

esperado, considerando a implantação / execução das medidas aqui propostas. 

 

Figura 62 – Avaliação da significância do impacto “alteração nos níveis de pressão sonora (ruído) 

com impacto no afugentamento da fauna” potencial (sem mitigação) e esperado (com mitigação). 

 

 

 

4.3.2.3.12. Introdução de espécies exóticas / invasoras na UC/ ZA em decorrência do 

empreendimento 

Como indicado na Tabela 24, apresentada quando avaliado o impacto da supressão da 

vegetação (item 4.3.2.2.1), para o desenvolvimento dos avanços de lavra será feita a expansão da 

cava em área de 15,95 ha, dos quais 5,84 ha são hoje ocupados por leucena. Sob essa ótica, o 

avanço da lavra contribuirá para a erradicação dessa espécie exótica e invasora daquela 

localidade, dentro dos limites das áreas da empresa. 

Por isso esse impacto foi considerado inexistente / de ocorrência não prevista no 

contexto do empreendimento objeto de análise neste EIA. 

 

 

4.3.2.3.13. Contaminação do solo ou das águas subterrâneas na UC / ZA em decorrência do 

empreendimento 

Conforme apresentado na análise dos impactos sobre o Meio Físico, a contaminação do 

solo (item 4.3.1.3.1) ou das águas subterrâneas (item 4.3.1.2.1) só pode vir a ocorrer em uma 

condição de acidente, e a magnitude dessas situações é muito localizada, estando restrita a uma 

pequena porção da ADA do empreendimento. Portanto, não se vislumbra um cenário onde haja 

potencial de contaminação do solo ou das águas subterrâneas na EECO ou sua ZA em decorrência 

das atividades de lavra na Mina da Bocaina – CSN Arcos. 

Diante do exposto, esse impacto foi considerado inexistente / de ocorrência não prevista 

no contexto do empreendimento objeto de análise neste EIA. 
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4.3.2.3.14. Intervenções geológicas ou estruturais na UC / ZA em decorrência do uso de 

explosivos 

O estudo intitulado “Estudo de Sismografia Aplicada ao Patrimônio Espeleológico – CSN 

Arcos” (MLF, 2019) traz as seguintes avaliações quanto ao tema: 

- “Todos os dados de acompanhamento das detonações, mostram que os 

processos de dissipação de energia se dão dentro de um raio de 30.0m, quando 

os valores de PGVs se reduzem drasticamente; os dados das tomografias 

sísmicas realizadas antes e após as detonações, mostram que não se alteram as 

condições estruturais do maciço, dentro da zona de atenuação, o que permite com 

segurança afirmar que um raio de exclusão para as cavidades, deverá obedecer 

uma distância mínima de 30.0m em relação às detonações de lavra; 

- Os dados de monitoramento, mostram que as atividades de lavra, não alteraram 

as condições estruturais das regiões de entorno das cavidades, não interferindo 

com processos de reativação de estruturas geológicas, ou de instauração de 

quebras mecânicas; o que pode ser verificado através das tomografias sísmicas 

feitas de forma contínua durante todo o período de monitoramento; 

- [...] 

- Portanto, recomenda-se com base nos dados e informações de monitoramento 

microssísmico, que permitiram acompanhar e caracterizar o comportamento do 

maciço na região de entorno das 108 cavidades naturais monitoradas, que se 

adote, com confortáveis condições de segurança técnica raios de influência e 

exclusão em torno destas cavidades, com 50.0m de distância para as detonações 

[...]” (MLF, 2019). 

Os dados do estudo técnico, portanto, indicam que não haverá a ocorrência de impacto de 

dano geológico ou estrutural. Assim sendo, esse impacto foi considerado inexistente / de 

ocorrência não prevista no contexto do empreendimento objeto de análise neste EIA. 

 

4.3.2.3.15. Alteração da paisagem / comprometimento da beleza cênica da UC 

Como já descrito anteriormente no item 4.3.2.3.2, mesmo considerando o pit final de lavra 

da Mina da Bocaina – CSN Arcos objeto da análise neste EIA, a área da mineração ainda se 

encontrará cercada de uma “zona tampão”, formada em boa parte pela RPPN da CSN, o que evita 

qualquer tipo de impacto de comprometimento da paisagem da EECO. Por esta razão esse 

impacto foi considerado inexistente / de ocorrência não prevista no contexto do 

empreendimento objeto de análise neste EIA. 
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4.3.2.3.16. Potencial de incremento dos riscos e ameaças identificados no Plano de Manejo 

da UC 

A Figura 63 reproduz os “Pontos Fracos” e “Ameaças” presentes na Matriz de Avaliação 

Estratégica apresentada no Plano de Manejo da EECO (IEF-MG, 2017). 

Os “Pontos Fracos” traduzem as fragilidades encontradas no ambiente interno da UC, e os 

itens listados não possuem nenhuma relação com o empreendimento da Mina da Bocaina – CSN 

Arcos.  

Quanto às “Ameaças” listadas na Matriz do Plano de Manejo, o item que possui algum tipo 

de relação com a Mina da Bocaina – CSN Arcos é a citação à “perda de microambientes 

específicos do relevo cárstico no entorno da Estação Ecológica devido ao crescente aumento da 

instalação de indústrias minerárias na região”. Conforme descrito no item 4.3.1.4.1 desta análise 

de impactos no transcorrer dos avanços de lavra previstos para a ampliação da Mina da Bocaina 

– CSN Arcos, há a previsão de supressão de 3 cavidades naturais subterrâneas com DL > 5 m, 

todas de relevância média ou baixa, e 1 cavidade com DL < 5 m considerada de baixa relevância. 

Ainda que, obviamente, qualquer supressão de cavidade seja relevante do ponto de vista 

ambiental, há que se considerar que somente no contexto dos Maciços de Bocaina e Posse 

Grande estima-se a existência de mais de 300 cavidades naturais subterrâneas. Ou seja, a perda 

é relativamente pequena no contexto do patrimônio espeleológico local, e desprezível no contexto 

do patrimônio espeleológico situado na Zona de Amortecimento da EECO. 

Dessa forma, não há nenhuma indicação de que o empreendimento objeto de análise neste 

EIA – a ampliação da Mina da Bocaina – CSN Arcos – represente algum potencial de incremento 

dos riscos e ameaças identificados no Plano de Manejo da UC. Por essa razão, esse impacto foi 

considerado inexistente / de ocorrência não prevista no contexto do empreendimento objeto de 

análise neste EIA. 
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Figura 63 – “Pontos Fracos” e “Ameaças” indicados no Plano de Manejo da EECO. Fonte: Signus 

Vitae, 2014. 
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• Programa de EA desenvolvido no Núcleo 
Museológico entre 2000-2007 com baixo 
aproveitamento dos elementos e atrativos da UC 
(coleção de elementos externos à região e à 
UC). 

• Excetuando o Núcleo Museológico, a 
infraestrutura necessária para o 
desenvolvimento de atividades de Educação e 
Interpretação Ambiental praticamente não existe 
/ não é utilizada. 

• Corpo de funcionários responsáveis pelas 
atividades de Educação e Interpretação 
Ambiental é o mesmo para as demais tarefas. 

• Pouca articulação entre os parceiros locais - 
EPAMIG e CRAD - com as atividades de 
educação ambiental da EECO. 

• Sinalização indicativa, interpretativa e de 
informação sobre atrativos e segurança do 
visitante inexistente ou insuficiente. 

• Inexistência de uma instância (ou setor) central 
do IEF que coordene as atividades de Educação 
Ambiental de todas as UC estaduais. 

• Não há cultura de gestão de visitação e 
Educação Ambiental no âmbito local. 

• Pouco / nenhum conhecimento dos recursos 
naturais da UC (cavidades, flora, fauna e 
patrimônio arqueológico). 

• Questão da instabilidade do paredão de calcário 
limita certas atividades e restringe o uso de parte 
da UC (precisa ser resolvida). 

• Ocorrência de espécies exóticas na UC, 
inclusive em programas de recuperação de 
áreas degradadas. 

• Manejo inadequado de áreas de mata ciliar de 
cursos d'água e lagoas com retirada 
indiscriminada dos estratos herbáceo e 
arbustivo. 

• Plantio de mudas de árvores no leito de lagoas 
temporárias e áreas inundáveis (sem respeitar 
padrão ecológico dos ambientes). 

• Utilização de capina química para controle de 
gramíneas em áreas sob recuperação (olhar 
com restrição). 

• Ausência de corpo técnico responsável, 
devidamente capacitado, p/ a gestão de 
programas de recuperação e manejo da flora na 
EECO. 

• Fraca articulação entre os parceiros locais - 
EPAMIG e CRAD - no desenvolvimento de 
programas de recuperação e manejo da flora na 
EECO. 

• Existem atividades econômicas realizadas no 

entorno imediato da Estação Ecológica tem 

potencial para afetar diretamente os elementos 

socioculturais internos à EECO.  

• Falta de conhecimento da população local e 

regional sobre a Estação Ecológica – só o “Museu” 

é conhecido. 

• Desconhecimento e/ou pouca valorização do 

potencial de UC para educação ambiental por 

parte dos atores locais e regionais 

• Descaracterização e empobrecimento dos 

atrativos naturais localizados no entorno por 

depredação e vandalismo (vide Gruta da 

Cazanga) 

• Baixo nível de articulação atual com os 

proprietários rurais do entorno, que não veem 

benefício / relação com a UC. 

• Anseio de algumas pessoas de levar o núcleo 

museológico para a cidade de Arcos. 

• Caça (?) e danos ao patrimônio natural. 

• Falta de saneamento básico e coleta de lixo 

regular nas comunidades do entorno e 

consequente baixa qualidade de vida das 

populações e contaminação dos cursos d’água. 

• Comunidade não enxerga a EECO como potencial 

de geração de atividades econômicas (sem 

relação direta com a UC). 

• Fraco desempenho do poder público municipal na 

estruturação e articulação de roteiros turísticos 

com base em atrativos naturais. 

• Ausência de uma Secretaria de Meio Ambiente 

estruturada e atuante em Arcos. 

• Falta de conscientização resulta em lixo na 

entrada das cavernas do entorno e risco de fogo 

• Perda de microambientes específicos do relevo 

cárstico no entorno da Estação Ecológica devido 

ao crescente aumento da instalação de indústrias 

minerarias na região 

• Efeito de técnicas de manejo inadequadas de 

pastagens e culturas agrícolas em propriedades 

rurais no entorno da UC. 

• Inexistência de levantamentos biológicos na UC 

com depósito de material testemunho em 

coleções de referência. 

• Falta de incentivo ao desenvolvimento de 

pesquisas e publicações científicas sobre a biota 

no interior e entorno da Estação Ecológica. 

• Pequeno esforço orçamentário do Poder Público 

em relação ao Meio Ambiente – Arcos e Pains 

• Significativos valores recebidos com o ICMS 

Ecológico não reinvestidos em Meio Ambiente 

• Pequeno esforço orçamentário com saneamento 

básico em ambos municípios 

• Instituições de pesquisa e poder público distantes 

do cotidiano da Estação Ecológica. 
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4.3.2.3.17. Impacto na capacidade de "produção de água" da UC 

A Estação Ecológica de Corumbá (EECO) ocupa 304,26 ha de área, e não possui 

características de “produtora de água”. Por esta razão esse impacto foi considerado inexistente / 

de ocorrência não prevista no contexto do empreendimento objeto de análise neste EIA. 

 

 

4.3.2.3.18. Impactos sobre a (conservação da) biodiversidade 

Em se tratando de uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, decididamente a 

conservação da biodiversidade é de extrema importância para seus objetivos.  

Há de se considerar que as atividades do empreendimento já estão em curso há muitos 

anos, bem como os programas de monitoramento da biodiversidade local, inclusive na EECO. Os 

registros de fauna têm demonstrado que a biodiversidade de espécies tem se mantido estável e 

inclusive com a presença de diversas espécies de relevância ecológica no contexto da EECO e 

seu entorno. 

Nesse sentido, as alterações decorrentes da ampliação da Mina da Bocaina – CSN Arcos 

que demandam maior atenção são os seguintes: 

▪ Aumento do ruído em decorrência do aumento na movimentação e beneficiamento de 

minério (de 6,0 milhões de t/ano para 7,5 milhões de t/ano); 

▪ Aumento dos eventos de detonação, de 170 para 223 por ano; 

▪ Supressão da vegetação em 15,95 ha (dos quais 9,37 de vegetação nativa) de área 

contígua ao pit da cava atual.  

Como mostrado no item 4.3.2.1.8, historicamente, entre o período de 1964 e o presente 

houve uma recuperação da cobertura florestal no contexto da EECO e seu entorno, o que 

certamente contribuiu para a conservação da biodiversidade local. Além disso, como já citado 

outras vezes, há que se considerar que a região já registra as atividades de lavra há pelo menos 

cinco décadas, ou seja, as alterações não serão tão bruscas em relação ao que existe hoje. 

Destaca-se que as ações de recomposição florestal tanto na EECO quanto em sua Zona 

de Amortecimento e os programas de monitoramento da fauna tem se mostrado eficientes na 

manutenção da biodiversidade nas áreas da EECO e seu entorno do empreendimento. São essas 

medidas que devem ser adotadas a fim de mitigar eventuais impactos da ampliação da Mina da 

Bocaina – CSN Arcos no sobre a biodiversidade local. 

Ainda que uma correlação direta entre as atividades do empreendimento e eventual 

impacto sobre a biodiversidade seja um processo complexo e relacionado a muitos outros fatores, 

o Programa de Monitoramento de Fauna do empreendimento desempenha um papel central como 

instrumento adequado para acompanhar essa condição, ressaltando-se ainda que não é possível 

isolar os impactos da Mina da Bocaina, da CSN, dos efeitos de outros empreendimentos sobre as 

mesmas comunidades faunísticas. Nesse sentido, sugere-se ao órgão ambiental estabelecimento 

de um programa de monitoramento único a ser colocado às empresas, com ações de 



 

Estudo de Impacto Ambiental da Ampliação da Mina da Bocaina 

Volume 3: Avaliação dos Impactos, Medidas e Programas 

 

 Página 146 de 380 

 

monitoramento voltadas para os objetivos de conservação e espécies-alvo identificados na EECO, 

a fim de realizar o acompanhamento adequado da condição de conservação da fauna e 

biodiversidade local. 

Em se constatando qualquer alteração, deve-se buscar identificar a causa para a adoção 

das devidas medidas adicionais de correção de rumos, para o restabelecimento da condição 

devida de preservação da biodiversidade. 

O impacto potencial da ampliação da Mina da Bocaina – CSN Arcos sobre a conservação 

da biodiversidade da EECO e seu entorno foi classificado como “Significativo” por possuir 

magnitude e severidade consideradas médias na escala adotada neste EIA. Com a adoção das 

devidas medidas de mitigação pelo empreendimento, não só diretamente relacionadas à 

biodiversidade mas também relacionadas à mitigação de ruídos, emissões atmosféricas e demais 

efeitos adversos da mineração, a severidade é reavaliada como pequena, portanto o impacto 

esperado é classificado como “Pouco Significativo” (vide Figura 64).  

 

Figura 64 – Avaliação da significância do impacto “impactos sobre a conservação da 

biodiversidade” potencial (sem mitigação) e esperado (com mitigação). 

 

 

 

4.3.2.3.19. Alteração na capacidade de visitação da UC 

O Plano de Manejo da Estação Ecológica de Corumbá (IEF-MG, 2106) traz como Missão 

da EECO: 

“Conservar um testemunho dos recursos naturais característicos da região 
para, em conjunto com outros elementos do contexto local, permitir a 
interpretação e compreensão pela sociedade da sua realidade: seu modo de 
vida e formato de organização social.” 

 

A “visão de futuro” constituída no Plano de Manejo (IEF-MG, 2106) considera três eixos: 

Nível de desempenho: estar devidamente estruturada (pessoal e infraestrutura), 
com Conselho Consultivo atuante, e com desenvolvimento pleno dos programas 
previstos no Plano de Manejo. 

 
Amplitude de grupo de pessoas atendidas: estudantes das redes de ensino de 

Arcos e região (fundamental, médio, profissionalizante e superior), bem como a 
sociedade arcoense e da região em geral. Funcionários capacitados e motivados. 

 

Impacto:

✓ Insignificante ✓ Pouco Significativo ✓ Significativo ✓ Muito Significativo ✓ Crítico

Mitigação ✓ Mitigável ✓  Potencializável ✓ Não mitigável
✓ Parcialmente 

mitigável

✓ Insignificante ✓ Pouco Significativo ✓ Significativo ✓ Muito Significativo ✓ Crítico

Impacto Potencial

Impacto Esperado

Impactos sobre a conservação da biodiversidade
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Produtos / serviços: interpretação e educação ambiental, pesquisa em 
conservação, apoio às ações de sustentabilidade no entorno (visão integrada e 
proativa). 

 

Resta claro, portanto, que os objetivos de uma Unidade de Conservação são indissociáveis 

do bem estar da sociedade onde ela se insere. A EECO, única Unidade de Conservação de 

Proteção Integral situada no município de Arcos, desempenha um papel relevante no sentido de 

gerar oportunidades para experiências de interpretação ambiental, lazer e recreação com fins 

educativos, de forma a mobilizar e engajar a sociedade como parceira da conservação e oferecer 

a sociedade local, oportunidades de contemplação e reflexão sobre o papel dos recursos naturais 

na formação de suas vocações. A visitação de um amplo e variado universo de frequentadores é 

um dos eixos que fazem parte da visão de futuro da EECO e, portanto, deve ser estimulada. 

As atividades de mineração, por sua vez, servem como outro elemento do contexto local 

que auxilia a EECO no sentido de permitir que a sociedade local interprete e compreenda a sua 

realidade, seu modo de vida e sua organização social.  

Há que se ressaltar o impacto positivo da atuação do empreendedor no apoio e 

investimento em infraestrutura para viabilização dos objetivos da UC, a exemplo disso pode ser 

citado o novo Centro de Visitantes, bem como seu novo acesso, ambos parte de compromissos 

ambientais assumidos pela CSN. 

Considerando a ampliação da Mina da Bocaina – CSN Arcos, a integração com as ações 

de Educação Ambiental da empresa e a divulgação dos resultados de monitoramentos ambientais, 

principalmente fauna, ruído, qualidade do ar e outros que possam interessar à EECO e à sociedade 

da região são importantes medidas que contribuem para a Missão e objetivos da EECO. 

Do ponto de vista dos impactos identificados sobre o meio socioeconômico, pesa sobre a 

visitação as questões relacionadas ao tráfego na rodovia MG170. Esse ponto foi citado na 

entrevista com a gestora da EECO, que indicou que as más condições de conservação da via em 

decorrência do tráfego pesado proveniente das mineradoras afetam a ambientação dos visitantes 

que estão se dirigindo para atividades de Educação Ambiental na EECO. 

Vale lembrar que a ampliação da Mina da Bocaina – CSN Arcos implica somente em 

intensificação no tráfego de veículos interno da mineração, para o transporte do minério ROM. 

Com relação ao trânsito na rodovia MG170, a única alteração se dará em função do transporte de 

funcionários e insumos para a mineração, numa taxa de viagens/dia que é irrisória frente ao tráfego 

local. 

Assim, deve-se buscar harmonizar as atividades de mineração, de maneira compatível com 

os objetivos da EECO. Nesse sentido, baseado nas entrevistas realizadas com a direção da EECO 

e com os moradores locais no DSP, conclui-se que os cuidados nas questões relacionadas ao 

tráfego de veículos na rodovia MG170 que tenham relação com a mineração e a eventuais 

incômodos causados principalmente pela atividade de desmonte de rochas com explosivos devem 

merecer especial atenção por parte da empresa.  
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O impacto da ampliação da Mina da Bocaina – CSN Arcos possui, portanto, elementos 

negativos (distúrbios e emissões de ruído e poeira) que devem ser mitigados, e positivos 

(Educação Ambiental e pesquisa ambiental via monitoramentos) que devem ser aproveitados nas 

atividades de visitação na EECO. 

De maneira geral, tais medidas enriquecem a qualidade das visitações na EECO, porém 

sem maiores efeitos sobre a capacidade de visitação em si. 

A Figura 65 apresenta o prognóstico do impacto potencial, sem mitigação, e esperado, 

considerando a implantação / execução das medidas aqui propostas. O impacto positivo passa a 

ser significativo com a adoção das medidas. 

 

Figura 65 – Avaliação da significância do impacto “alteração da capacidade de visitação da EECO” 

potencial (sem mitigação) e esperado (com mitigação). 

 

 

 

4.3.2.3.20. Alteração no potencial de incêndios florestais na UC ou sua ZA 

Os incêndios constituem um dos maiores fatores de degradação dos ambienteis naturais, 

em áreas de vegetação decidual, e podem ocorrer por fatores naturais, contudo ocorrem mais 

comumente sua origem é pela ação antrópica deliberada.  

A Zona de Amortecimento da EECO, principalmente seu entorno imediato é caracterizada 

pela presença de áreas de pastagem as quais são suscetíveis a incêndios; desta forma, torna-se 

preponderante a manutenção de estruturas e planejamentos para a prevenção e combate a 

incêndios florestais. A unidade já realiza periodicamente a manutenção de seus aceiros como 

principal medida de prevenção aos incêndios, e também possui equipamentos e brigadistas para 

o eventual combate a situações de incêndio dentro dos limites da UC. 

Uma vez que as atividades de lavra com a ampliação da Mina da Bocaina – CSN Arcos 

são exatamente as mesmas já realizadas hoje em dia, somente com a alteração dos limites do pit 

de lavra em 15,95 ha e aumento da escala de produção de 6 milhões de t/ano para 7,5 milhões de 

t/ano, não se vislumbra como desdobramento da ampliação uma eventual alteração no potencial 

de incêndios florestais na EECO ou em sua Zona de Amortecimento. 

Vale lembrar ainda que a CSN também realiza a prevenção de incêndios florestais em suas 

propriedades por meio da instalação / manutenção de aceiros, bem como possui brigada de 

prevenção e combate a incêndios e equipamentos para tal finalidade. 

Impacto:

✓ Insignificante ✓ Pouco Significativo+ ✓ Significativo ✓ Muito Significativo ✓ Crítico

Mitigação ✓ Mitigável ✓ Potencializável ✓ Não mitigável
✓ Parcialmente 

mitigável

✓ Insignificante ✓ Pouco Significativo ✓ Significativo+ ✓ Muito Significativo ✓ Crítico

Impacto Potencial

Impacto Esperado

Alteração da capacidade de visitação da EECO
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Considerando que não foi identificada nenhuma alteração no contexto das atividades 

realizadas pela empresa que possam caracterizar uma alteração no potencial de incêndios 

florestais na EECO ou em sua ZA, esse impacto foi considerado inexistente / de ocorrência não 

prevista no contexto do empreendimento objeto de análise neste EIA. 

 

 

4.3.2.3.21. Alteração no potencial de desmatamento / corte seletivo na UC ou sua ZA 

Como já descrito anteriormente, a análise em pauta considera a ampliação de uma 

atividade já em operação há pelo menos cinco décadas.  

Considerando o contexto de inserção da Mina da Bocaina e da EECO, e que o pit de lavra 

da mina sofrerá uma expansão limitada ao avanço na porção sul do pit atual, que ocorrerá dentro 

dos limites da propriedade da CSN, não há previsão de nenhum reflexo que possa significar uma 

indução ou aumento do potencial de desmatamento na ZA da EECO ou dentro dos limites da 

própria UC. O uso da terra no entorno das propriedades da CSN e da EECO encontra-se bastante 

consolidado, sem indicação de uma alteração no sentido do aumento dos desmatamentos ali. 

Portanto, este impacto foi considerado inexistente / de ocorrência não prevista no contexto do 

empreendimento objeto de análise neste EIA. 

 

 

4.3.2.3.22. Alteração na ocorrência de caça na UC ou sua ZA 

Da mesma forma que descrito no item anterior (4.3.2.3.21), o contexto do empreendimento 

e da EECO se encontram bastante consolidados e não há razões para inferir que haja uma 

situação que leve ao aumento da ocorrência de caça na EECO. Assim sendo, este impacto foi 

considerado inexistente / de ocorrência não prevista no contexto do empreendimento objeto de 

análise neste EIA. 

 

 

4.3.2.3.23. Alteração no potencial de ocorrência de invasões / ocupações irregulares 

É o mesmo caso dos dois itens anteriores: se  não há previsão de aumento de pressões de 

desmatamento (item 4.3.2.3.21) e de caça (item 4.3.2.3.22), muito menos quanto ao potencial de 

ocorrer algum tipo de invasão dos limites da EECO. Portanto, a exemplo dos casos anteriores, 

este impacto foi considerado inexistente / de ocorrência não prevista no contexto do 

empreendimento objeto de análise neste EIA. 

 

4.3.2.3.24. Alteração nas atividades de pesquisa / Educação Ambiental da UC 

Como indicado no item 4.3.2.3.19, a pesquisa e a Educação Ambiental são essenciais para 

que a EECO cumpra a missão a que se propõe.  
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Nesse sentido, os monitoramentos ambientais realizados pela empresa na UC e na sua ZA 

e a execução de atividades do Programa de Educação Ambiental envolvendo a EECO direta ou 

indiretamente são reflexos positivos da atividade da empresa. 

Portanto, o impacto do empreendimento nas atividades de pesquisa e Educação Ambiental 

na UC foi considerado como positivo, pelas contribuições que a empresa realiza nesse sentido.  

Como mostrado na Figura 66, impacto potencial é considerado “Significativo”, com 

magnitude e severidade consideradas médias. O impacto esperado também é considerado 

“Significativo” pois não são previstas alterações em relação ao contexto do que já se pratica em 

parceria com a EECO. As melhorias previstas são adequações nas ações realizadas em parceria, 

seja de Educação Ambiental ou de pesquisa (monitoramento)  

 

Figura 66 – Avaliação da significância do impacto “alteração nas atividades de Educação Ambiental 

/ pesquisa” potencial (sem mitigação) e esperado (com mitigação). 

 

 

 

  

Impacto:

✓ Insignificante ✓ Pouco Significativo ✓ Significativo+ ✓ Muito Significativo ✓ Crítico

Mitigação ✓ Mitigável ✓ Potencializável ✓ Não mitigável
✓ Parcialmente 

mitigável

✓ Insignificante ✓ Pouco Significativo ✓ Significativo+ ✓ Muito Significativo ✓ Crítico

Impacto Potencial

Impacto Esperado

Aatividades de Educação Ambiental / pesquisa
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4.3.3. Impactos Ambientais Sobre o Meio Socioeconômico 

 Componente Ambiental: Comunidade/População/Funcionários 

4.3.3.1.1. Geração de expectativas 

Este impacto diz respeito às expectativas da população local, comunidade e funcionários 

em relação aos desdobramentos previstos em consequência da Ampliação da Mina da Bocaina - 

CSN Arcos. 

Nesse sentido, a principal expectativa gira em torno da geração de empregos. Os postos 

de trabalho a serem ofertados chamarão a atenção da população local e dos municípios vizinhos. 

Por se tratar de um empreendimento existente, não será gerada a expectativa de uma grande 

mudança no perfil da cidade de Arcos ou região. 

Outra expectativa se dá em relação ao avanço da mina, se isso acarretará desdobramentos 

relacionados aos incômodos por trânsito de veículos pesados, desmonte com explosivos, ruídos e 

poeiras advindos da mineração, e impactos sobre a paisagem. 

No caso do trânsito, este é interno à mineração, não havendo previsão de impacto na área 

externa; haverá acréscimo na frequência de desmonte com explosivos e nas horas de operação 

da UTMs para atender a produção de 7,5 Mtpa; no tocante à paisagem, a ampliação seguirá 

circunscrita à área do pit de cava a céu aberto já existente; as escarpas de afloramento calcário 

da RPPN da CSN exercem um papel de “zona tampão” que evita o impacto sobre a paisagem. 

O fato de se tratar de uma ampliação de uma atividade já em plena operação na mesma 

localidade no município de Arcos há mais de 60 anos contribui pra atenuar este impacto.  

Para evitar que sejam criadas expectativas – tanto positivas quanto negativas – em 

demasia no que diz respeito à Ampliação da Mina da Bocaina - CSN Arcos, recomenda-se como 

medida mitigadora deste impacto a realização de ações de comunicação com a comunidade e a 

sociedade arcoense como um todo. Os processos e mecanismos institucionais que a CSN possui 

e utiliza na região devem incorporar as informações sobre o projeto de ampliação, a fim de 

comunicar corretamente à comunidade sobre os ganhos e impactos advindos da atividade. Nesse 

sentido, manter um (ou mais) canal(is) de comunicação com as comunidades de Corumbá e Boca 

da Mata, bem como com as partes interessadas presentes na cidade de Arcos e, 

complementarmente, também com Pains. Tais medidas encontram-se descritas no Programa de 

Comunicação Social apresentado neste EIA. 

As medidas de mitigação desse impacto se darão por meio da adoção das devidas medidas 

de comunicação com as partes interessadas, notadamente comunidades próximas – Boca da Mata 

e Corumbá – e sedes dos municípios de Arcos e Pains. 

Dada a natureza deste impacto – a relação direta com as comunidades e com a sociedade 

como um todo –, as medidas de mitigação contribuirão para um modelo transparente e integrado 

com a comunidade e sociedade local; no entanto, é de difícil aferição o quanto tais medidas são 

capazes de “mitigar” esse impacto. Por isso, na caracterização do impacto apresentada na Figura 

67, que apresenta o prognóstico do impacto potencial, sem mitigação, e esperado, considerando 
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a implantação / execução das medidas aqui propostas, o impacto foi considerado se tratar de um 

impacto muito significativo, mesmo com a adoção das medidas propostas, uma vez que envolve 

diretamente a comunidade (magnitude “Muito Grande”, uma vez que trata-se de impacto cujos 

efeitos podem ser percebidos por grande parte dos moradores das comunidades, e de severidade 

“Média” uma vez que os efeitos da geração de expectativas na comunidade local não devem 

causar modificação importante na realidade apresentada no diagnóstico ambiental. 

 

Figura 67 – Avaliação da significância do impacto “Geração de Expectativas” potencial (sem 

mitigação) e esperado (com mitigação). 

 

 

 

4.3.3.1.2. Geração de incômodo à comunidade  

A Mina da Bocaina - CSN Arcos está instalada na zona rural dos municípios de Arcos e 

Pains, o que reduz a possibilidade de geração de incômodo pelo fato da distância de núcleos 

populacionais. No presente caso, demanda especial atenção as comunidades de Boca da Mata e 

Corumbá. A particularidade de tratar-se de um empreendimento já em plena operação há muitos 

anos torna a avaliação dos impactos potenciais da ampliação mais difícil – não é possível “separar” 

os impactos da atividade atual, licenciada, da atividade futura. 

Considera-se que as principais alterações no perfil da atividade com potencial de geração 

de incômodo à comunidade e/ou alteração do cotidiano são o aumento na frequência de 

detonações com explosivos, para a geração do maior volume de minério ROM necessário, e o 

aumento do número de horas de operação da unidade de beneficiamento de calcário, em 

decorrência do aumento da produção. 

Como efeito potencial, pode ocorrer distúrbios em decorrência dos ruídos gerados e 

também devido a poeiras ou ainda ao tráfego de veículos. Quanto a este último impacto potencial, 

há que se destacar que todas as atividades de carregamento e transporte da mineração objeto da 

ampliação em análise são realizadas somente no ambiente interno da empresa, sem efeito nas 

ruas e rodovias públicas; a Mina da Bocaina - CSN Arcos produz o calcário que é enviado via 

ferroviária para a Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda – RJ, e calcário para cimento 

produzido ali mesmo em Arcos, sendo que a fábrica de cimento possui licenciamento ambiental 

próprio, não sendo objeto desta análise. 

Impacto:

✓ Insignificante ✓ Pouco Significativo ✓ Significativo ✓ Muito Significativo ✓ Crítico

Mitigação ✓ Mitigável ✓ Potencializável ✓ Não mitigável
✓ Parcialmente 

mitigável

✓ Insignificante ✓ Pouco Significativo ✓ Significativo ✓ Muito Significativo ✓ Crítico

Impacto Potencial

Impacto Esperado

Geração de expectativas
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Por tratar-se de um impacto originado a partir dos efeitos sobre outros componentes 

ambientais (ruído e qualidade do ar), as medidas de mitigação desse impacto são aquelas 

apresentadas para estes impactos potenciais, ou seja, medidas de controle das emissões da 

qualidade do ar (vide item 4.3.1.6.1) e de ruído (vide item 4.3.1.6.3). 

Destaca-se ainda a interface desse impacto com as medidas de comunicação previstas, 

pois a constatação de um incômodo às comunidades provavelmente se dará por meio dessas 

interações com as comunidades locais, via canais para o recebimento e tratativas para a correção 

do desvio identificado / comprovado. 

Considerando este cenário, o impacto potencial de geração de incômodos à comunidade e 

alteração do cotidiano teve sua importância/significância classificada como “Crítico”. Porém, trata-

se de impacto de com possibilidade real de mitigação, e o impacto passa a ser considerado 

“Significativo” por ainda ser perceptível pela comunidade (detonações), ainda com as medidas de 

mitigação, como sumarizado na Figura 68, a seguir. 

 

Figura 68 – Avaliação da significância do impacto “Geração de incômodos à comunidade” 

potencial (sem mitigação) e esperado (com mitigação). 

 

 

 

4.3.3.1.3. Alteração do cotidiano de comunidades vizinhas 

Este impacto, indireto, é fortemente dependente do impacto descrito no item anterior 

(4.3.3.1.3 – geração de incômodos à comunidade). Num contexto sem o devido controle ambiental, 

pode se chegar a uma situação onde ruídos e poluição atmosférica excessivos resultam na 

alteração do cotidiano das comunidades Boca da Mata e/ou Corumbá. 

Conforme levantamento realizado no âmbito do Diagnóstico Socioeconômico Participativo, 

e considerando principalmente que o empreendimento está em operação na localidade desde 

praticamente toda a vida dessas pessoas que moram ali próximos, a condição do cotidiano da 

operação da mineração já é uma realidade. Como descrito no item anterior, somente a ampliação 

no período de operação e o incremento no número de detonações é que possuem potencial de 

causar incômodos às comunidades.  

Uma alteração no cotidiano, portanto, é pouco provável, desde que sejam adotadas as 

medidas de controle adequadas pela mineração. 

Impacto:

✓ Insignificante ✓ Pouco Significativo ✓ Significativo ✓ Muito Significativo ✓ Crítico

Mitigação ✓ Mitigável ✓  Potencializável ✓ Não mitigável
✓ Parcialmente 

mitigável

✓ Insignificante ✓ Pouco Significativo ✓ Significativo ✓ Muito Significativo ✓ Crítico

Impacto Potencial

Impacto Esperado

Geração de incômodos à comunidade
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Vale sempre lembrar que os produtos da mineração são ou consumidos internamente, na 

fábrica de cimento da própria CSN, ou despachados por via ferroviária. Portanto, o licenciamento 

ora em análise no presente EIA/RIMA não envolve o fluxo de caminhões na rodovia MG 170 

decorrente da fabricação de cimento. 

Como indicado no quadro-síntese de caracterização do impacto, no Anexo 4 deste volume, 

é pouco provável que vá ocorrer uma alteração no cotidiano das comunidades vizinhas em 

decorrência da ampliação da Mina da Bocaina - CSN Arcos. Por isso, muito embora seja um 

impacto potencial classificado como “Crítico”, em decorrência de ser um efeito adverso intolerável, 

considerando a adoção das devidas medidas de controle de emissões de ruído, vibrações e 

poeiras provenientes da mineração, é de se esperar que provavelmente o impacto nem venha a 

ocorrer, ou seja, de acordo com a regra de classificação deste EIA tenha magnitude média e 

severidade pequena, tornando-se “Pouco Significativo”, como indica a Figura 69. 

 

Figura 69 – Avaliação da significância do impacto “alteração do cotidiano de comunidades 

vizinhas” potencial (sem mitigação) e esperado (com mitigação). 

 

 

 

4.3.3.1.4. Aumento da empregabilidade / capacitação da mão-de-obra 

O incremento na mão-de-obra ocupada na mineração, dos atuais 117 funcionários para 

251 resultará, necessariamente, num processo de capacitação de novos profissionais para a 

ocupação dessas funções. Ainda que, em decorrência da vocação da região, já se encontre nos 

municípios pessoal com alguma carga de experiência nas funções de mineração, é indispensável 

que ocorra um processo de capacitação / formação de pessoal para a ocupação dos postos de 

trabalho na Mina da Bocaina. 

A formação de pessoal em funções comuns à atividade de mineração é um impacto positivo 

do empreendimento, visto que naturalmente haverá uma certa rotatividade entre as empresas da 

região. Como tratam-se de novas vagas, significa que no cômputo geral a região ganhará novo 

número de vagas de empregos como operadores de máquinas, motoristas de mineração, 

mecânicos de equipamentos, dentre outros. 

Medidas como o desenvolvimento de treinamentos internos ou por meio de instituições 

formadoras de profissionais técnicos como o SESI, além de divulgação das vagas internamente a 

Impacto:

✓ Insignificante ✓ Pouco Significativo ✓ Significativo ✓ Muito Significativo ✓ Crítico

Mitigação ✓ Mitigável ✓  Potencializável ✓ Não mitigável
✓ Parcialmente 

mitigável

✓ Insignificante ✓ Pouco Significativo ✓ Significativo ✓ Muito Significativo ✓ Crítico
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Impacto Esperado

Alteração do cotidiano de comunidades vizinhas



 

Estudo de Impacto Ambiental da Ampliação da Mina da Bocaina 

Volume 3: Avaliação dos Impactos, Medidas e Programas 

 

 Página 156 de 380 

 

fim de possibilitar um processo de progressão interna na carreira do pessoal já adaptado à cultura 

da empresa são importantes para potencializar os efeitos positivos deste impacto. 

De acordo com os dados do IBGE ( (IBGE, 2017)), o município de Arcos possui 12.987 

pessoas ocupadas (trabalhando); portanto, os cerca de 150 postos de trabalho significam um 

aumento de cerca de 1% em relação ao número atual. 

Este impacto é considerado “Muito Significativo”, por atingir parcela da população 

economicamente ativa (magnitude grande) com benefício com nível de percepção restrito ao grupo 

das pessoas que passaram efetivamente pelo processo de capacitação. 

 

Figura 70 – Avaliação da significância do impacto “aumento da empregabilidade / capacitação da 

mão-de-obra” potencial (sem potencialização) e esperado (com potencialização). 

 

 

 

4.3.3.1.5. Aumento do número de acidentes de trabalho 

O aumento do quadro de funcionários, dos atuais 117 para 251 pessoas, as atividades de 

abertura de novas frentes de lavra, o aumento da movimentação de veículos, o transporte de 

pessoas e equipamentos podem gerar situações de risco de ocorrência de acidentes envolvendo 

os trabalhadores que atuarão na Ampliação da Mina da Bocaina – CSN Arcos. 

No entanto, segundo o Plano de Aproveitamento Econômico (PAE) (GEOMIL, 2017) as 

atividades de mineração são realizadas sob rígidos padrões normativos de segurança, o que reduz 

significativamente os acidentes de trabalho nessa atividade. A operação dos equipamentos é 

relativamente simples e os mesmos possuem dispositivos de proteção adequados, o que minimiza 

os riscos sobre a vida humana. Por se tratar de equipamentos pesados, há possibilidade de 

ocorrência de acidentes do tipo distensões musculares e lesões causadas pelo excesso de peso 

no carregamento manual de certas peças, quando em tarefas de manutenção e reparos dos 

equipamentos.  

Os riscos de acidentes mais consideráveis que podem advir da explotação do calcário 

dizem respeito ao transporte do material, que por se fazer em vias de trânsito restrito, oferecem 

perigos de acidentes somente relacionados a outros veículos autorizados a circular na mineração. 

Para mitigar tais impactos os funcionários que atuam ou supervisionam as frentes de lavra 

recebem treinamento específico para exercerem suas atividades e conhecem todas as regras de 

Impacto:

✓ Insignificante ✓ Pouco Significativo ✓ Significativo ✓ Muito Significativo+ ✓ Crítico

Mitigação ✓ Mitigável ✓  Potencializável ✓ Não mitigável
✓ Parcialmente 

mitigável

✓ Insignificante ✓ Pouco Significativo ✓ Significativo ✓ Muito Significativo+ ✓ Crítico
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Impacto Esperado
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segurança que obrigatoriamente devem ser obedecidas. Além disso, contam com Equipamentos 

de Proteção Individual – EPI como: abafadores auriculares, máscaras, óculos, botas e capacetes. 

No caso de desmonte da rocha com uso de explosivos, todos os trabalhos já são 

conduzidos por profissional capacitado e devidamente equipado para tal, sendo obrigatória a 

estocagem desse material em paióis individuais e edificados de acordo com as normas vigentes. 

Além disso, todo o processo de desmonte deverá continuar a ser precedido de alarme sonoro e 

evacuação da mineração para áreas seguras. 

Todas estas medidas estão previstas no Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) do 

empreendimento, que tem como objetivo normatizar e criar procedimentos de segurança visando 

prevenir acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, ajudando a proporcionar um ambiente 

saudável para todos os funcionários da empresa e mitigando os riscos de acidente. 

Observou-se que o aumento de acidentes sofrerá alterações em relação ao impacto atual 

(licenciado) nos quesitos duração e intensidade, uma vez que a Ampliação da Mina da Bocaina – 

CSN Arcos gerará um prolongamento da vida útil da mineração, fazendo com que a possibilidade 

de ocorrência do impacto acompanhe o avanço da ampliação.  

Trata-se de um impacto com potencial de grande magnitude e severidade muito grande, 

mas com alta possibilidade de mitigação, por meio da adoção das medidas descritas acima. Dessa 

forma, o impacto passa de seu potencial de “Crítico” para um impacto esperado considerado 

“Significativo” (Figura 71) utilizando-se da metodologia de classificação dos atributos de magnitude 

e severidade previstos na metodologia deste EIA (item 4.1). 

 

Figura 71 – Avaliação da significância do impacto “aumento do número de acidentes de trabalho” 

potencial (sem mitigação) e esperado (com mitigação). 

 

 

 

4.3.3.1.6. Intensificação do fluxo migratório para os municípios da região 

Considerando que a região possui vocação minerária bastante estabelecida, e portanto já 

oferece mão-de-obra para os quadros das mineradoras ali instaladas, é pouco provável que a 

contratação dos 134 profissionais para complementação do quadro da Mina da Bocaina - CSN 

Arcos venha a resultar na intensificação do fluxo migratório para Arcos ou Pains. 

Há que se considerar ainda que pode haver uma migração de profissionais com curso 

superior, uma vez que não há universidade de Engenharia de Minas e Geologia na região, apenas 
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outras Engenharias na cidade de Formiga. No entanto, o número de pessoas com essa formação 

necessárias é pequeno, e a migração de pessoal com alta qualificação para a cidade é considerado 

um impacto positivo da atividade. 

Considerando os critérios de avaliação deste impacto – muito embora seja considerado 

pouco provável de ocorrer – ele é considerado de potencial “Significativo”, por ter magnitude 

potencial de abranger a sociedade local. No entanto, o impacto real esperado é “Pouco 

Significativo”, visto que pouca ou nenhuma migração é esperada, dado o perfil econômico local e 

regional. 

 

Figura 72 – Avaliação da significância do impacto “intensificação do fluxo migratório para os 

municípios da região” potencial (sem mitigação) e esperado (com mitigação). 

 

 

 

 

 Componente Ambiental: Economia  

4.3.3.2.1. Aumento do número de empregos (oferta de novos postos de trabalho) 

A geração de emprego representa um considerável benefício para a sociedade, definido 

como sendo de grande magnitude num contexto local, sendo de ocorrência imediata a partir da 

liberação da licença ambiental. 

Os 134 novos postos de trabalho decorrentes da ampliação da produção na Mina da 

Bocaina - CSN Arcos resultam em relevante oferta de empregos para a população 

economicamente ativa da região, com reflexos positivos na renda familiar e na economia local. 

A região do estudo é caracterizada pelo dinamismo econômico do setor mínero-industrial e 

também do setor agropecuário. Este dinamismo faz parte de uma cadeia que agrega diversos 

outros setores da economia, como o de serviços, por exemplo. Neste horizonte, a geração de 

novos postos de trabalho é importante para os setores econômicos da indústria e dos serviços, 

considerando também as atividades de apoio ao empreendimento, tais como transporte, máquinas 

e equipamentos, alimentação, combustíveis, dentre outros. 

Como já citado, de acordo com os dados do IBGE ( (IBGE, 2017)) o município de Arcos 

possui 12.987 pessoas ocupadas; portanto, os cerca de 150 postos de trabalho gerados 

significarão um aumento de cerca de 1% em relação ao número atual. 

Impacto:

✓ Insignificante ✓ Pouco Significativo ✓ Significativo ✓ Muito Significativo ✓ Crítico

Mitigação ✓ Mitigável ✓  Potencializável ✓ Não mitigável
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Este impacto positivo pode ser potencializado por meio da oferta local de emprego e 

também pelo apoio a medidas de capacitação da comunidade local. Tais medidas podem 

proporcionar um incremento na significância passando de “Muito Significativo +” para “Crítico +” 

(vide Figura 73), considerando a importância da geração de empregos e ativação econômica para 

o contexto local.  

Indubitavelmente, a geração de empregos e a ativação econômica são os reflexos positivos 

esperados como reflexo do uso e conversão dos recursos naturais do município em prol da 

sociedade. A expectativa é que os empregos sejam ocupados por pessoal principalmente de 

Arcos, podendo uma fração ser ocupada por pessoal de Pains – a distância da sede do município 

de Pains do empreendimento é menos vantajosa que a de Arcos. 

 

Figura 73 – Avaliação da significância do impacto “aumento do número de empregos (oferta de 

novos postos de trabalho)” potencial (sem potencialização) e esperado (com potencialização). 

 

 

 

4.3.3.2.2. Ativação da economia (Aumento da movimentação financeira) 

A massa salarial a ser auferida pelos novos trabalhadores e as novas demandas geradas 

por insumos, bens consumíveis e serviços vão beneficiar vários setores econômicos locais e 

regionais, com ênfase no comércio e setores de serviços que possuam relação com as atividades 

de mineração e beneficiamento de minério realizadas na Mina da Bocaina – CSN Arcos. As 

atividades da empresa são de grande impulso para a economia local, e sua ampliação 

indubitavelmente favorece o contexto local. 

Os estímulos à economia por meio da movimentação financeira na região é um impacto 

decorrente do recolhimento de impostos, da demanda por produtos e serviços, e do aumento do 

número de empregos e renda. Como consequência, a ampliação da Mina da Bocaina - CSN Arcos 

impulsionará o desenvolvimento da região, o comércio local, o setor de serviços, a renda per capita 

e o recebimento de tributos pelo município. 

Uma das medidas apropriadas para potencializar os efeitos benéficos sobre as atividades 

econômicas locais e regionais na fase de implantação e operação consiste em estabelecer 

mecanismos de divulgação das demandas de aquisição / contratação decorrentes das atividades 

de abertura de novas frentes de lavra e mineração para os fornecedores locais e regionais. Dessa 
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forma estimula-se o desenvolvimento de fornecedores com efeito positivo na atividade econômica 

local. 

Considerando os critérios de definição da significância dos impactos adotado neste EIA 

(item 4.1), a magnitude deste impacto é considerada grande assim como sua severidade. Este 

cenário se dá devido à relevância da atividade econômica e movimentação financeira no contexto 

local. Com a aplicação das medidas potencializadoras, amplia-se seu alcance, com reflexo em sua 

magnitude, passando a ser “Crítico +” (vide Figura 74). 

 

Figura 74 – Avaliação da significância do impacto “ativação da economia (aumento da 

movimentação financeira)” potencial (sem potencialização) e esperado (com potencialização). 

 

 

 

4.3.3.2.3. Aumento da arrecadação tributária municipal / estadual / federal 

O aumento da arrecadação tributária é um impacto positivo com efeitos diretos na economia 

em todos os níveis da federação. Considerando as características da Ampliação da Mina da 

Bocaina - CSN Arcos, o aumento da arrecadação dos tributos ocorrerá no aumento do 

recolhimento da CFEM pela empresa, bem como aumento da arrecadação de ISSQN decorrente 

dos serviços contratados e do ICMS decorrente dos produtos e insumos consumidos na 

mineração. 

Diante do exposto, o impacto potencial do aumento da arrecadação de impostos é 

considerado de magnitude grande e severidade média (significância: “Significativo +”), 

considerando o perfil de arrecadação que os municípios de Arcos e Pains possuem. A adoção das 

medidas de potencialização propostas pode ampliar a severidade ao incrementar a arrecadação 

local, o que eleva a significância para “Muito Significativo +” (vide Figura 75). 
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Figura 75 – Avaliação da significância do impacto “aumento da arrecadação tributária” potencial 

(sem potencialização) e esperado (com potencialização). 

 

 

 

 

 Componente Ambiental: Saúde 

4.3.3.3.1. Aumento dos casos de doenças decorrentes da poluição 

A poluição de maior incidência em se tratando de empreendimentos de lavra a céu aberto 

são as emissões atmosféricas que, quando não mitigadas adequadamente, podem resultar em 

alteração nos níveis de qualidade do ar e, por consequência, causar graves danos à saúde da 

comunidade do entorno do empreendimento. A análise da qualidade do ar esperada para a região 

do empreendimento foi apresentada em detalhes na análise do impacto de “alteração da qualidade 

do ar”, item 4.3.1.6.1 deste volume do EIA, construída a partir do prognóstico de qualidade do ar 

obtido pelo Estudo de Modelagem de Dispersão de Poluentes. 

O efeito sobre a qualidade do ar está relacionado principalmente com as atividades de lavra 

e operação das UTMs – sempre se fazendo a ressalva que trata-se de empreendimento já em 

plena operação, e cujo objeto do EIA é a sua ampliação. 

O impacto potencial de aumento de casos de ocorrência de doenças provenientes de 

poluição tem efeito negativo, origem direta e ocorrência de médio prazo. Apesar do efeito negativo 

deste impacto, o mesmo possui reversibilidade e admite facilmente a instalação de medidas 

mitigadoras e preventivas que podem levar à significativa redução dos efeitos deste impacto.  

Como descrito na avaliação do impacto “alteração da qualidade do ar”, item 4.3.1.6.1 deste 

volume do EIA, as medidas mitigadoras e de controle das emissões de material particulado incluem 

a devida manutenção e umidificação das vias de acesso à mineração, o uso e manutenção de 

filtros de mangas e também a umidificação de materiais que são transferidos por dispositivos que 

não possuem sistemas de desempoeiramento. Dessa forma se pode diminuir significativamente a 

emissão de particulados e obter resultados de qualidade do ar compatíveis com os encontrados 

no Estudo de Dispersão de Poluentes. 

A fim de evitar a poluição das águas, os efluentes sanitários deverão ser tratados em 

sistemas de tratamento (ETEs ou sistemas fossa-filtro) dimensionadas de acordo com o número 

de usuários de cada instalação existente na Mina Bocaina. É necessário que sejam também 

adotadas medidas de monitoramento para garantir que tais efluentes são lançados em 
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conformidade com os padrões legais, o que garante a mitigação de efeitos adversos de eventuais 

usuários dessas águas localizados a jusante do empreendimento.  

O controle de ruídos do empreendimento também deve ser rigoroso, a fim de evitar 

distúrbios causados pelo ruído excessivo, principalmente à noite, o que poderia resultar também 

em doenças relacionadas com distúrbios do sono e do sossego. 

Com a adoção de tais medidas, este impacto diminui de “Crítico” para “Pouco Significativo”. 

A Figura 76 apresenta o prognóstico do impacto potencial, sem mitigação, e esperado, 

considerando a implantação / execução das medidas aqui propostas. 

 

Figura 76 – Avaliação da significância do impacto “aumento dos casos de doenças decorrentes da 

poluição” potencial (sem mitigação) e esperado (com mitigação). 

 

 

 

4.3.3.3.2. Proliferação de zoonoses 

É pouco provável a ocorrência do impacto de proliferação de zoonoses a partir das 

atividades de Ampliação da Mina da Bocaina - CSN Arcos. Esse impacto negativo se daria em 

caso de acúmulo inadequado de lixo orgânico e restos alimentares do refeitório da mineração, ou 

pelo acúmulo de água e proliferação de vetores como o Aedes aegypt, ou ainda em decorrência 

de surtos que surgissem a partir de funcionários acometidos destas enfermidades. 

Há sempre que se considerar que a Mina da Bocaina - CSN Arcos já se encontra em 

operação e não há registro desse tipo de situação. Isso se deve ao fato da empresa já adotar as 

medidas devidas de controle: acondicionamento adequado do lixo, evitar áreas com acúmulo de 

água e presença de vetores. Além disso, a empresa também realiza exames periódicos em seus 

funcionários, e possui um Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do 

Trabalho, com corpo técnico qualificado que faz regularmente a avaliação do ambiente de trabalho. 

Portanto, a continuidade das ações de prevenção de ocorrência dessa classe de 

enfermidades é considerada suficiente para mitigar este impacto, de seu potencial inicialmente 

considerado “Muito Significativo”, para “Insignificante”, dada a baixa probabilidade de ocorrência 

desse tipo de condição negativa com a continuidade as medidas de mitigação e controle adotadas. 

A Figura 77 apresenta o prognóstico do impacto potencial, sem mitigação, e esperado, 

considerando a implantação / execução das medidas aqui propostas. 
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Figura 77 – Avaliação da significância do impacto “proliferação de zoonoses” potencial (sem 

mitigação) e esperado (com mitigação). 

 

 

 

 

 Componente Ambiental: Segurança 

4.3.3.4.1. Aumento dos índices de criminalidade 

Os índices de criminalidade são classificados pela Secretaria de Segurança Pública de 

Minas Gerais em crimes violentos - estupro, extorsão, homicídio, sequestro e cárcere privado – e 

crimes de outras naturezas – furto e lesão corporal. Há ainda os delitos relacionados à armas e 

munições, estelionato e crimes relacionados a entorpecentes.  

Um prognóstico de aumento na ocorrência dos crimes relacionados no parágrafo anterior 

em decorrência da ampliação da Mina da Bocaina - CSN Arcos é pouco provável, com a questão 

inclusive sendo considerada de baixa relevância no DSP realizado e apresentado no Volume 2 – 

Parte 3 deste EIA.  Os dados de segurança pública também apresentados no Volume 2 – Parte 3 

indicam em torno de 30 crimes violentos em 2018 e 2019, e uma queda consistente dos crimes de 

outras naturezas desde 2017. 

O município de Arcos possui um nível de segurança pública considerado satisfatório pelos 

entrevistados no DSP, e não se enxerga um cenário que a ampliação da Mina da Bocaina - CSN 

Arcos possa deteriorar tal condição. A eventual ocorrência de crimes praticados pelos funcionários 

em tese não tem potencial de alterar o cenário atual. Da mesma forma, não se espera nenhum 

tipo de alteração no município de Pains em decorrência do empreendimento. 

De qualquer forma, indicam-se as medidas de praxe de averiguação de eventuais delitos 

com penas a serem cumpridas por parte de candidatos selecionados para as vagas de emprego, 

bem como a colaboração com a polícia e o afastamento de funcionários em caso de comprovação 

de crimes. 

O impacto, pouco provável de acontecer, foi caracterizado como de potencial “Significativo”, 

por seu efeito na sociedade em caso de ocorrência, e como “Insignificante” como impacto 

esperado, como mostra a Figura 78. 
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Figura 78 – Avaliação da significância do impacto “aumento dos índices de criminalidade” 

potencial (sem mitigação) e esperado (com mitigação). 

 

 

 

 

 Componente Ambiental: Infraestrutura de serviços públicos 

4.3.3.5.1. Aumento da demanda sobre os serviços públicos de saúde 

O aumento da demanda sobre a infraestrutura de serviços públicos, nesse item em 

específico sobre os serviços públicos de saúde, seria um reflexo de um fluxo migratório e 

incremento populacional decorrente do empreendimento.  

Considerando a população do município, de cerca de 40.000 habitantes, o número de 

novos postos de trabalho previstos, de 134, e o perfil da economia local, que já inclui a mineração, 

sendo, portanto, favorável à contratação de mão-de-obra local, considera-se que o incremento na 

demanda sobre os serviços públicos de saúde é praticamente imperceptível. Ressalte-se ainda o 

fato de que os funcionários da empresa e familiares possuem plano de saúde, ou seja, eventual 

demanda não deve acarretar sobrecarga na infraestrutura de saúde pública do município. 

Este impacto é considerado de potencial “Pouco Significativo” pelo fato de poder atingir a  

pequena parcela da sociedade, com o impacto esperado sendo classificado como “Insignificante”, 

uma vez que provavelmente será imperceptível qualquer incremento de demanda sobre os 

serviços públicos de saúde. Essa condição está descrita na Figura 79, a seguir. 

 

Figura 79 – Avaliação da significância do impacto “aumento da demanda sobre os serviços 

públicos de saúde” potencial (sem mitigação) e esperado (com mitigação). 
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4.3.3.5.2. Aumento da demanda sobre os serviços públicos de educação 

Da mesma forma que tratado no subitem anterior, este item trata do aumento da demanda 

sobre a infraestrutura de serviços públicos, mais especificamente os serviços públicos de saúde. 

Conforme apresentado no Volume 3 – Parte 2 do EIA, o município de Arcos possui taxa de 

alfabetização de crianças acima de 99%, e uma rede de escolas de educação que pode 

perfeitamente absorver eventual fluxo de alunos de pais que vieram a residir em Arcos por virem 

trabalhar na Mina da Bocaina - CSN Arcos. 

Como já dito no item 4.3.3.1.6, é baixa a expectativa de um fluxo migratório e incremento 

populacional decorrente do empreendimento. Qualquer mudança adicional de poucos alunos será 

facilmente absorvida pelo município. Não há medida mitigadora prevista para esse impacto, nem 

seria necessário. 

Com relação ao município de Pains, da mesma forma não há previsão de nenhum tipo de 

alteração da demanda sobre os serviços públicos de educação. 

Por este cenário, o impacto é considerado de potencial “Insignificante”, uma vez que 

provavelmente será imperceptível qualquer incremento de demanda sobre os serviços públicos de 

educação. O impacto não é mitigável – tampouco há a necessidade de mitigação – conforme 

descrito na Figura 80, a seguir. 

 

Figura 80 – Avaliação da significância do impacto “aumento da demanda sobre os serviços 

públicos de educação” esperado (não mitigável). 

 

 

 

4.3.3.5.3. Aumento da demanda sobre os serviços públicos de segurança 

No item 4.3.3.4.1 foi tratado eventual aumento nos níveis de criminalidade. Como citado 

naquele item, um prognóstico de aumento na ocorrência dos crimes em decorrência da ampliação 

da Mina da Bocaina - CSN Arcos é pouco provável. O município de Arcos possui um nível de 

segurança pública considerado satisfatório pelos entrevistados no DSP, e não se enxerga um 

cenário que a ampliação da Mina da Bocaina - CSN Arcos possa deteriorar tal condição. A eventual 

ocorrência de crimes praticados pelos funcionários em tese não tem potencial de alterar o cenário 

atual. A influência no município de Pains é muito menor, dada a localização do empreendimento 

em relação à sede desse município. 

De qualquer forma, indicam-se as medidas de praxe de averiguação de eventuais delitos 

com penas a serem cumpridas por parte de candidatos selecionados para as vagas de emprego, 
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bem como a colaboração com a polícia e o afastamento de funcionários em caso de comprovação 

de crimes. 

Com relação à infraestrutura de segurança pública do município, os reflexos serão os 

mesmos, ou seja, trata-se de um aspecto relevante, e somente por isso o impacto é considerado 

de potencial “Significativo” pelo fato de poder atingir a sociedade de maneira geral, porém o 

impacto esperado é “Insignificante”, uma vez que o empreendimento não gerará nenhum tipo de 

demanda sobre os serviços públicos de segurança. Essa condição está descrita na Figura 81, a 

seguir. 

 

Figura 81 – Avaliação da significância do impacto “aumento da demanda sobre os serviços 

públicos de segurança” potencial (sem mitigação) e esperado (com mitigação). 

 

 

 

4.3.3.5.4. Aumento da demanda sobre os serviços públicos de saneamento 

Conforme dados de saneamento apresentados no Volume 2 – Parte 3 do EIA da Ampliação 

da Mina da Bocaina - CSN Arcos, o município de Arcos apresenta um índice de abastecimento de 

água de 99% da sede urbana, 90,7% de coleta de esgoto, e 94,9% de coleta de lixo.  

Como já destacado anteriormente em itens como os que tratam do aumento do número de 

empregos (4.3.3.2.1), do fluxo migratório (4.3.3.1.6), e de eventual aumento na demanda sobre a 

infraestrutura de serviços públicos de saúde (4.3.3.5.1), a perspectiva é de que a maioria das 134 

contratações ocorram de pessoal local. 

Como mostrado no Volume 2 – Parte 3 do EIA, segundo dados do IBGE o município de 

Arcos conta com 11.560 domicílios, ou seja, eventual demanda poderá ser absorvida sem grande 

pressão sobre a infraestrutura já existente, a qual é servida pelos serviços públicos de 

saneamento. 

Com relação ao município de Pains, não se espera nenhum tipo de impacto sobre a 

demanda de serviços públicos naquele município, dada a distância da sede do município em 

relação ao empreendimento. 

Assim, considera-se este impacto como de potencial “Insignificante”, uma vez que 

provavelmente será imperceptível qualquer incremento de demanda sobre os serviços públicos de 

saneamento. O impacto não é mitigável – tampouco há a necessidade de mitigação – conforme 

descrito na Figura 82, a seguir. 
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Figura 82 – Avaliação da significância do impacto “aumento da demanda sobre os serviços 

públicos de saneamento” esperado (não mitigável). 

 

 

 

 

 Componente Ambiental: Infraestrutura urbana 

4.3.3.6.1. Ocupação desordenada do solo 

Conforme apresentado no Volume 2 – Parte 3 do EIA, os municípios de Arcos e Pains 

praticamente não possuem uma condição de ocupação desordenada do solo e casas rudimentares 

ou cortiços.  

Além disso, há que se considerar que, em caso de uma migração de qualquer funcionário 

para vir a trabalhar na Mina da Bocaina - CSN Arcos, o mesmo terá emprego fixo e renda, não 

havendo um cenário propício para a ocorrência de ocupação desordenada do solo em decorrência 

da ampliação da Mina da Bocaina - CSN Arcos. 

Portanto, esse impacto foi considerado de não ocorrência para o contexto de análise neste 

EIA/RIMA. 

 

 

4.3.3.6.2. Aumento da demanda sobre a infraestrutura urbana de habitação / moradia 

O cenário de eventual aumento da demanda sobre a infraestrutura de habitação é similar 

ao descrito no item 4.3.3.5.4 desta avaliação de impactos com relação à infraestrutura de 

saneamento básico. 

Como mostrado no Volume 2 – Parte 3 do EIA, segundo dados do IBGE o município de 

Arcos conta com 11.560 domicílios, ou seja, eventual demanda poderá ser absorvida sem grande 

pressão sobre a infraestrutura já existente. Como já destacado anteriormente em itens como os 

que tratam do aumento do número de empregos (4.3.3.2.1) e do fluxo migratório (4.3.3.1.6), a 

perspectiva é de que a maioria das 134 contratações ocorram de pessoal local, sem haver um 

processo de demanda por habitação que seja, sequer, perceptível em decorrência da ampliação 

da Mina da Bocaina - CSN Arcos, tanto em Arcos quanto em Pains. 

Assim, considera-se este impacto como de potencial “Insignificante”, uma vez que será 

provavelmente imperceptível. O impacto não é mitigável – tampouco há a necessidade de 

mitigação – conforme descrito na Figura 80, a seguir. 

Impacto:

✓ Insignificante ✓ Pouco Significativo ✓ Significativo ✓ Muito Significativo ✓ Crítico

Mitigação ✓  Mitigável ✓  Potencializável ✓ Não mitigável
✓ Parcialmente 

mitigável

Impacto Potencial

Aumento da demanda sobre os serviços públicos de saneamento



 

Estudo de Impacto Ambiental da Ampliação da Mina da Bocaina 

Volume 3: Avaliação dos Impactos, Medidas e Programas 

 

 Página 168 de 380 

 

Com relação ao município de Pains, não se espera nenhum tipo de impacto sobre a a 

infraestrutura urbana de habitação / moradia naquele município, dada a distância da sede do 

município em relação ao empreendimento. 

 

Figura 83 – Avaliação da significância do impacto “aumento da demanda sobre a infraestrutura 

urbana de habitação / moradia” esperado (não mitigável). 

 

 

 

 

 Componente Ambiental: Sistema Viário 

4.3.3.7.1. Intensificação do tráfego - vias públicas 

Pelo fato das atividades da mineração ocorrerem somente no âmbito interno da 

propriedade da empresa, considera-se que o impacto no tráfego das vias públicas diz respeito 

somente ao transporte de funcionários e insumos da mineração. A quantidade de veículos 

acrescida ao trânsito local é, portanto, desprezível em comparação com o existente, significando 

um acréscimo inferior a 0,2% do tráfego existente. 

Este impacto é classificado diretamente como “Pouco Significativo”, dado que 

provavelmente será imperceptível o incremento no tráfego nas vias públicas decorrentes da 

ampliação das atividades da Mina da Bocaina - CSN Arcos. Tal impacto não é mitigável. 

 

Figura 84 – Avaliação da significância do impacto “intensificação do tráfego - vias públicas” 

esperado (não mitigável). 

 

 

 

4.3.3.7.2. Aumento no número de acidentes de trânsito 

O risco de ocorrência de acidentes de trânsito está diretamente relacionado ao aumento no 

tráfego. Dado o baixo nível de incremento no trânsito externo em decorrência da ampliação da 

Mina da Bocaina – CSN Arcos, descrito no item anterior, o aumento no número de acidentes de 

trânsito, ou do risco de que acidentes ocorram, também é bastante baixo. 
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Mitigação ✓  Mitigável ✓  Potencializável ✓ Não mitigável
✓ Parcialmente 

mitigável

Impacto Potencial

Intensificação do tráfego - vias públicas



 

Estudo de Impacto Ambiental da Ampliação da Mina da Bocaina 

Volume 3: Avaliação dos Impactos, Medidas e Programas 

 

 Página 169 de 380 

 

Este impacto recebe avaliação inicial de ser potencialmente “Significativo” pelo fato de 

poder envolver terceiros, moradores da comunidade, em acidentes. O impacto potencial pode ser 

mitigado por meio de ações visando a direção defensiva e segura. Nesse sentido, a CSN já exige 

de suas contratadas, em se tratando de área de transporte, que estabeleçam padrões de 

treinamento e capacitação de seus motoristas visando a direção defensiva e a segurança no 

transporte. Como mostra a Figura 85, o impacto esperado considerando a implantação / execução 

das medidas aqui propostas passa a ser “Pouco Significativo”, pela redução no risco de acidentes. 

 

Figura 85 – Avaliação da significância do impacto “aumento no número de acidentes de trânsito” 

potencial (sem mitigação) e esperado (com mitigação). 

 

 

 

 

 Componente Ambiental: Patrimônio Natural, Histórico, Cultural e Turismo  

Com relação aos elementos do Patrimônio Natural, Histórico, Cultural e Arqueológico, é 

necessário citar que o empreendimento já realizou as devidas análises dos impactos sobre tais 

elementos 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). 

 

4.3.3.8.1. Alteração dos aspectos visuais e da paisagem 

As escarpas e paredões de calcário fazem parte do cenário da região, sendo uma 

característica marcante da paisagem. Dentro do contexto local, encontram-se próximo à Mina da 

Impacto:

✓ Insignificante ✓ Pouco Significativo ✓ Significativo ✓ Muito Significativo ✓ Crítico

Mitigação ✓ Mitigável ✓  Potencializável ✓ Não mitigável
✓ Parcialmente 

mitigável

✓ Insignificante ✓ Pouco Significativo ✓ Significativo ✓ Muito Significativo ✓ Crítico

Impacto Potencial

Impacto Esperado

Aumento no número de acidentes de trânsito
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Bocaina a RPPN da CSN e a Estação Ecológica de Corumbá, ambas protegendo elementos que 

fazem parte do contexto desta paisagem. 

A atividade de mineração da CSN Arcos se dá atualmente na face interna da Mina Bocaina, 

sem afetar os elementos da paisagem do contexto local (RPPN CSN e Estação Ecológica de 

Corumbá), uma vez que a partir das áreas de acesso dessas estruturas, vê-se somente os 

paredões calcários e a paisagem natural, sem visualização da mineração, como mostram as fotos 

da Figura 86, Figura 87 e Figura 89.  

Como mostrado nas figuras deste item, o avanço de lavra não vai alterar o contexto atual, 

portanto não há previsão de ocorrência deste impacto nos aspectos visuais da paisagem. 
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Figura 86 – Vista da paisagem no contexto local de inserção da Mina Corumbá.  

 

 

Figura 87 – Vista 3D da cava final objeto do licenciamento. 
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Figura 88 – Vista a partir da área interna da mineração, com as cumeeiras que separam a mineração 

da área externa. 

 

 

Figura 89 – Vista do paredão externo de calcário, entre as propriedades da CSN e a Comunidade do 

Corumbá.  
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4.3.3.8.2. Interferência sobre a infraestrutura de turismo 

Considerando as áreas utilizadas pelo empreendimento e a condição de que a Mina da 

Bocaina - CSN Arcos já se encontra em operação, não há previsão de nenhuma alteração que 

resulte em interferência sobre os elementos de turismo na área de influência da mineração. 

Desta forma, esse impacto foi inexistente / de ocorrência não prevista no contexto do 

empreendimento objeto de análise neste EIA. 

 

4.3.3.8.3. Intervenção / dano sobre bens culturais 

Os bens culturais acautelados presentes na área de influência do empreendimento foram 

apresentados no Volume 2 – Parte 3 deste EIA, tendo como base as informações do EPIC – Estudo 

Prévio de Impacto Cultural do Complexo Minero-Industrial da CSN – Unidade Arcos, MG (SIGNUS 

VITAE, 2018). As avaliações dos impactos sobre os bens culturais acautelados e materiais foram 

apresentadas no RAIBC (SIGNUS VITAE, 2017), e com relação aos bens imateriais foram 

apresentadas tanto no RAIBC quanto no RAIPI (SIGNUS VITAE, 2019). Como mostraram tais 

documentos, os bens culturais acautelados encontram-se distante do empreendimento, sem 

potencial de sofrerem algum impacto direto decorrente das atividades do empreendimento. 

Com relação aos bens imateriais – Congadas e Rodas de Capoeira – tampouco há chance 

de impactos do empreendimento afetarem tais atividades culturais. 

Portanto, o avanço previsto na Mina da Bocaina - CSN Arcos não resultará em nenhum tipo 

de intervenção ou dano sobre os bens culturais identificados na área. 

Desta forma, e por já se tratar de tema analisado no âmbito das competências do IEPHA e 

IPHAN, esse impacto não foi considerado como objeto de análise neste EIA. 

 

4.3.3.8.4. Intervenção / dano sobre elemento(s) do patrimônio natural 

Os elementos do patrimônio natural reconhecidos na região de inserção do 

empreendimento estão inseridos dentro da Unidade de Conservação da Estação Ecológica de 

Corumbá. Não há indicação de impactos que resultem em intervenção sobre os elementos do 

patrimônio natural desta UC.  

Desta forma, esse impacto foi considerado inexistente / de ocorrência não prevista no 

contexto do empreendimento objeto de análise neste EIA. 

 

4.3.3.8.5. Intervenção / dano sobre elemento(s) do patrimônio histórico 

Como já descrito no item 4.3.3.8.3, as análises e avaliações dos sobre os bens culturais 

acautelados e materiais foram apresentadas no RAIBC (SIGNUS VITAE, 2017), e com relação aos 

bens imateriais foram apresentadas tanto no RAIBC quanto no RAIPI (SIGNUS VITAE, 2019). 

Como citam tais documentos, não há indicação de impactos diretos do Complexo Mínero-

Industrial da CSN sobre tais elementos do patrimônio da região.  
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Considerando o cenário de baixa relação do empreendimento com tais elementos do 

patrimônio da região, e por tratar-se de impactos analisados sob a competência do IEPHA e 

IPHAN, esse impacto não foi considerado como objeto de análise neste EIA. 

 

4.3.3.8.6. Destruição parcial / total de sítio arqueológico 

Conforme descrito anteriormente no caput do item 4.3.3.8, a análise dos impactos sobre o 

patrimônio arqueológico foi apresentada ao IPHAN no âmbito do RAIPA do empreendimento. 

Os estudos arqueológicos na Área de influência apresentadas no RAIPA identificaram dois 

sítios arqueológicos: Sítio Posse Grande (já conhecido desde 1972) e Sítio das Quatro Grutas. 

Ambos estão fora da área diretamente afetada pelo empreendimento, ou seja, não haverá 

intervenção na área de ocorrência destes sítios. 

Por essa razão, considerou-se neste EIA que não haverá a ocorrência do impacto 

“destruição parcial / total de sítio arqueológico”. 

 

4.3.3.8.7. Descaracterização de sítio(s) arqueológico(s) 

Como citado no item anterior, existem 2 sítios arqueológicos situados na área de influência 

direta do empreendimento: Sítio das Quatro Grutas, situado a cerca de 500 m de distância a Oeste 

dos limites da cava, e Sítio Posse Grande (também chamado de Corumbá), a cerca de 460 m de 

distância ao Sul dos limites do pit da cava ampliada.  

Considerando as características do empreendimento e a previsão fornecida pelos técnicos 

responsáveis pela análise de vibrações de uma distância de segurança de 50 m, não há riscos de 

impactos diretos que possam levar a um dano estrutural (p.ex. desmoronamento) que 

descaracterize tais sítios arqueológicos. 

No entanto, dada a natureza e características do Sítio da Posse Grande, por ser um grande 

painel de pintura rupestres, deve se ter especial atenção quanto aos impactos decorrentes de 

emissões de material particulado que possam se depositar sobre o mesmo. Nesse sentido, propõe-

se que seja direcionado de imediato o equipamento de monitoramento da qualidade do ar (Hi-Vol) 

para posicionamento ao Sul dos limites da cava futura, em área relativamente próxima do Sítio da 

Posse Grande, mas nos limites da propriedade da CSN – o sítio arqueológico está situado fora da 

área da empresa. Caso o monitoramento da qualidade do ar naquele ponto aponte incremento das 

concentrações de material particulado em relação aos valores pré expansão da cava, deve ser 

feita a avaliação da situação de conservação do painel de pinturas rupestres por profissional 

devidamente habilitado e com experiência em grafismos rupestres da mesma tradição; em se 

observando algum potencial de dano decorrente da deposição de material particulado do 

empreendimento, devem ser planejadas medidas acessórias que garantam a devida proteção 

desse importante elemento do patrimônio arqueológico da região.  
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como medida mitigadora o monitoramento periódico com avaliação do estado de 

conservação deste importante sítio arqueológico; em caso de constatação de alguma alteração no 

patrimônio, medidas adicionais deverão ser previstas. 

Houve também o registro de ocorrências arqueológicas na cavidade natural subterrânea 

CSNBO_232. A cavidade está distante cerca de 40 metros dos limites da cava. Por esta razão, 

recomenda-se como medida mitigadora de eventual impacto sobre os vestígios arqueológico que 

seja realizado o salvamento dos mesmos. 

Considerando a legislação de proteção do patrimônio arqueológico, este impacto é 

considerado tendo potencial “Crítico”, pelo fato de poder atingir de forma irreversível um patrimônio 

protegido; contudo, a mitigação das emissões atmosféricas é uma medida inerente à atividade de 

lavra e totalmente gerenciável. Com isso, ao reduzir a severidade para um nível de efeito difícil de 

ser percebido o impacto esperado cai para “Significativo”, uma vez que se trata de patrimônio de 

proteção legal, o que resulta na manutenção do critério de magnitude. A avaliação do impacto 

potencial, sem mitigação, e esperado, considerando a implantação / execução das medidas 

mitigadoras propostas, é apresentada na Figura 90. 

 

Figura 90 – Avaliação da significância do impacto “descaracterização de sítio(s) arqueológico(s)” 

potencial (sem mitigação) e esperado (com mitigação). 

 

 

 

  

Impacto:

✓ Insignificante ✓ Pouco Significativo ✓ Significativo ✓ Muito Significativo ✓ Crítico

Mitigação ✓ Mitigável ✓  Potencializável ✓ Não mitigável
✓ Parcialmente 

mitigável

✓ Insignificante ✓ Pouco Significativo ✓ Significativo ✓ Muito Significativo ✓ Crítico

Impacto Potencial

Impacto Esperado

Descaracterização de sítio(s) arqueológico(s)
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 Componente Ambiental: Comunidades tradicionais 

4.3.3.9.1. Interferências com comunidades indígenas 

De acordo com os dados da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), não há registro de povos 

indígenas na área de influência do empreendimento. 

Desta forma, esse impacto foi considerado inexistente / de ocorrência não prevista no 

contexto do empreendimento objeto de análise neste EIA. 

 

4.3.3.9.2. Interferências com comunidades quilombolas 

De acordo com os dados da Fundação Palmares, não há registro de comunidades 

quilombolas localizadas na área de influência do empreendimento. 

Desta forma, esse impacto foi considerado inexistente / de ocorrência não prevista no 

contexto do empreendimento objeto de análise neste EIA. 
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5. Programas Ambientais Propostos 

O processo de identificação e a avaliação dos impactos da Ampliação da Mina da Bocaina 

– CSN Arcos resultou na proposição de medidas mitigadoras e compensatórias. Os efeitos 

positivos na atenuação dos “impactos potenciais” em “impactos esperados” do empreendimento 

foram descritos para todos os impactos analisados no item 4.3 deste volume. Torna-se bastante 

óbvio, portanto, que para o empreendimento alcançar um nível adequado de impacto ambiental 

necessariamente ele deve adotar um amplo conjunto de medidas de mitigação e controle, 

monitorar a eficácia das ações executadas por meio de parâmetros e indicadores ambientais 

adequados, e avaliar tais resultados buscando sempre manter um padrão adequado de 

desempenho ambiental para suas atividades. 

As medidas propostas foram agregadas e organizadas na forma de “programas ambientais” 

os quais, por sua vez, foram estruturados considerando tanto o contexto da Gestão Ambiental já 

existente quanto as áreas de expansão do empreendimento e os impactos indicados na análise 

realizada neste EIA. A consecução desses programas permitirá que as ações planejadas sejam 

implementadas de forma adequada e nos momentos necessários pelos responsáveis tanto pela 

operação quanto pela Gestão Ambiental da Mina da Bocaina – CSN Arcos. 

Os programas ambientais foram organizados de acordo com a estrutura de Gestão 

Ambiental da Mina da Bocaina - CSN Arcos, de forma a permitir a adequada condução e avaliação 

dos resultados dos programas. Logicamente, tal divisão tem característica meramente 

organizacional, uma vez que a Gestão Ambiental de todos os programas ambientais será única, 

conforme apresenta o Programa de Gestão Ambiental do empreendimento. 

Os seguintes programas ambientais são propostos para a Mina da Bocaina - CSN Arcos: 

▪ Programa de Gestão Ambiental da Mina da Bocaina - CSN Arcos; 

▪ Programa de Auditoria Ambiental; 

▪ Programa de Gestão Ambiental dos Novos Avanços de Lavra; 

▪ Programa de Proteção e Monitoramento dos Recursos Hídricos; 

▪ Programa de Controle de Efluentes; 

▪ Programa de Controle e Monitoramento de Ruídos e Vibrações; 

▪ Programa de Controle das Emissões Atmosféricas e Monitoramento da Qualidade do Ar; 

▪ Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 

▪ Programa de Gestão do Patrimônio Espeleológico; 

▪ Programa de Monitoramento de Fauna; 

▪ Programa de Mitigação dos Atropelamentos de Fauna; 

▪ Programa de Conservação das Espécies Ameaçadas de Fauna; 

▪ Programa de Conservação das Espécies Ameaçadas de Flora; 

▪ Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD); 

▪ Programa de Comunicação Social; 
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▪ Programa de Educação Ambiental; 

▪ Programa de Mitigação dos Impactos sobre o Patrimônio Arqueológico. 

A Tabela 25 traz a relação entre os programas ambientais e os impactos potenciais do 

empreendimento sobre os componentes ambientais do Meio Físico; a Tabela 26 traz a mesma 

relação para o Meio Biótico e a Tabela 27 para o Meio Socioeconômico. 

 

Tabela 25 – Relação dos impactos potenciais da Ampliação da Mina da Bocaina sobre o Meio Físico 

com os programas ambientais previstos. 

 

 

Programas

de Mitigação e Controle 

dos Impactos

Comp. 

Ambiental
Impactos Potenciais

Supressão de nascentes / olho d'água

Interferência sobre o leito de cursos d’água 

ou nascentes

Alteração da dinâmica hídrica superficial de 

bacias de contribuição

Assoreamento dos cursos d'água 

Alteração da disponibilidade hídrica

Alt. da qualidade da água por carga orgânica, 

nutrientes e/ou microorganismos

Alteração da qualidade da água por óleos e 

graxas

Alteração da qualidade da água por sólidos 

(turbidez / cor)

Contaminação da água subterrânea / lençol 

freático por poluentes

Alteração da disponibilidade hídrica 

subterrânea

Rebaixamento do lençol freático

Alteração da dinâmica hídrica subterrânea de 

dolinas e sumidouros

Contaminação do solo

Aumento da ocorrência de processos 

erosivos e/ou intensificação dos existentes

Alteração nos níveis de vibração no solo  ou 

rocha

Alteração no relevo do terreno

Supressão de cavidades (perda de 

patrimônio espeleológico)

Outros impactos irreversíveis sobre 

cavidades

Impactos irreversíveis sobre áreas de 

influência de cavidades

Impactos reversíveis sobre cavidades / áreas 

de influência

Perda de fósseis

Interferência sobre áreas com potencial 

paleontológico

Alteração da qualidade do ar pela emissão 

de material particulado

Alteração da qualidade do ar pela emissão 
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(ruído)
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Tabela 26 – Relação dos impactos potenciais da Ampliação da Mina da Bocaina sobre o Meio 

Biótico com os programas ambientais previstos. 

 

Programas

de Mitigação e Controle 

dos Impactos

Comp. 

Ambiental
Impactos Potenciais

Perda direta de indivíduos da fauna silvestre

Atropelamento de fauna silvestre

Perda de elementos de fauna de espécies 

raras e/ou ameaçadas de extinção

Aumento da ocorrência de espécies 

sinantrópicas

Afugentamento da fauna

Perda de habitats e nichos ecológicos

Diminuição dos recursos para a fauna

Diminuição da permeabilidade dos 

ambientes naturais para a fauna

Diminuição da riqueza e abundância de 

espécies

Alteração das condições de fluxo gênico nos 

grupos de fauna

Supressão da vegetação (perda de 

elementos da flora) 

Perda de indivíduos de Sp. vegetação raras, 

protegidas e/ou ameaçadas de extinção

Fragmentação de habitats

Aumento do efeito de borda

Deposição de material particulado / 

poluentes atmosféricos na UC / ZA

Impactos sobre a biota local em decorrência  

 da poluição atmosférica

Emissão de ruídos com contribuição para o 

afugentamento de fauna na UC / ZA 

Introdução de espécies exóticas / invasoras 
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Tabela 27 – Relação dos impactos potenciais da Ampliação da Mina da Bocaina sobre o Meio 

Socioeconômico com os programas ambientais previstos. 
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Cabe ressaltar que para vários programas foram elaborados planos de monitoramento e 

previstos indicadores ambientais, com a finalidade de permitir o acompanhamento e avaliação do 

desempenho ambiental do projeto e direcionar a adoção dos ajustes necessários aos programas 

propostos ao longo da operacionalização das atividades da ampliação da mina, de forma a 

alcançar os níveis de impacto prognosticados neste EIA, bem como os padrões de qualidade 

ambiental estabelecidos em lei. 

Importante ainda citar que parte das medidas mitigadoras previstas nos programas 

ambientais referem-se a controles ambientais inerentes às atividades produtivas da Mina da 

Bocaina - CSN Arcos (p.ex. a umidificação das vias internas em uso na mineração). A Tabela 28, 

na página seguinte, traz a indicação da relação entre os programas ambientais previstos e as 

atividades e operações realizadas na mineração. 

Na sequência, a Tabela 28, é apresentada uma descrição de cada um dos programas 

ambientais previstos, como foco na indicação das normas e regulamentos de referência, atividades 

da mineração relacionadas, ações previstas, cronogramas e monitoramentos e indicadores de 

desempenho considerados, para cada programa.  
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Tabela 28 – Relação dos Programas Ambientais do empreendimento com as atividades previstas na mineração. 

 

Nr. Programas Ambientais

1 Pr. Gestão Ambiental da Mineração

2 Pr. Auditoria Ambiental

3 Pr. Gestão Amb. Novos Avanços de Lavra

4 Pr. Proteção e Monit. Recursos Hídircos

5 Pr. Controle de Efluentes

6 Pr. Controle e Monit. Ruído e Vibrações

7 Pr. Controle Emissões Atmosféricas e Monit. Qualidade do Ar

8 PGRS

9 Pr. Gestão do Patrimônio Espeleológico

10 Pr. Monitoramento de Fauna

11 Pr. Mitigação dos Atropelamentos de Fauna

12 Pr. Conserv. Espécies Ameaçadas de Fauna

13 Pr. Conserv. Espécies Ameaçadas da Flora

14 PRAD

15 Pr. Comunicação Social

16 Pr. Educação Ambiental

17 Pr. Mitigação Impactos sobre o Patrimônio Arqueológico

Gradação da relação do programa com as atividades do empreendimento:
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5.1. Programa de Gestão Ambiental da Mina da Bocaina - CSN Arcos 

As operações de lavra realizadas na Mina da Bocaina – CSN Arcos só alcançarão um nível 

adequado de desempenho ambiental com o devido controle e mitigação de seus impactos 

ambientais potenciais. Essa abordagem foi apresentada na Matriz de Caracterização dos Impactos 

e nas descrições dos impactos constantes do Volume 3 do EIA/RIMA do empreendimento. 

O Programa de Gerenciamento Ambiental da Mineração visa incluir, na operacionalização 

da mina, uma ferramenta adequada para o estabelecimento de mecanismos, procedimentos, 

operações, práticas e controles voltados à minimização dos impactos ambientais da Mina da 

Bocaina – CSN Arcos. Da mesma forma, busca sistematizar as informações e dados ambientais 

de maneira a facilitar a gestão das ações ambientais e a permitir o acompanhamento do 

desempenho ambiental durante a vida útil do empreendimento. 

Vale ressaltar que as operações de extração e beneficiamento de calcário e dolomito na 

Mina da Bocaina – CSN Arcos são certificadas pela norma NBR ISO 14001. O Programa de Gestão 

Ambiental da Mineração é estruturado a partir da aplicação das diretrizes e critérios da Norma 

NBR ISO 14001 e busca coordenar as medidas de controle de forma articulada com os demais 

setores envolvidos, considerando os aspectos ambientais e sociais do empreendimento. 

 

5.1.1. Objetivo geral 

Dotar o empreendimento de uma estrutura de gestão que propicie à empresa conduzir, com 

eficiência, a implantação de diversos programas ambientais previstos, de forma que a ampliação 

da Mina da Bocaina – CSN Arcos atinja o nível de desempenho ambiental planejado. 

 

5.1.2. Objetivos específicos 

São objetivos específicos deste programa: 

▪ Estabelecer as premissas e diretrizes ambientais a serem adotadas durante a operação da 

Mina da Bocaina – CSN Arcos; 

▪ Garantir a adoção de técnicas e metodologias apropriadas para o devido controle ambiental 

do empreendimento; 

▪ Estabelecer os mecanismos necessários que permitam avaliar, ao longo do tempo, a 

eficácia das medidas de controle propostas e a eventual necessidade de aprimoramento 

de tais medidas, sempre visando a melhoria do resultado ambiental; 

▪ Estabelecer a aplicação dos procedimentos, diretrizes e supervisão das atividades em 

campo; 

▪ Planejar a execução e avaliação dos resultados dos programas propostos, de forma a 

garantir um desempenho ambiental adequado para o empreendimento; 

▪ Avaliar os resultados dos monitoramentos e, caso os valores apresentem não 

conformidades, investigar e propor medidas de controle. 
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5.1.3. Área de Abrangência do Programa 

Todo o complexo minerário da Mina da Bocaina – CSN Arcos, bem como atividades 

externas realizadas pela empresa no âmbito dos seus programas ambientais (p.ex.: 

monitoramentos da qualidade do ar, fauna, ruído, etc.; ações do Programa de Educação 

Ambiental). 

 

5.1.4. Diretrizes, Normas e Documentos de Referência 

Os seguintes documentos de referência dizem respeito especificamente a este documento: 

▪ Política Nacional de Meio Ambiente – Lei 6.938/1981 e suas alterações. 

▪ Condicionantes da Licença Prévia e de Instalação da Mina da Bocaina – CSN Arcos, a ser 

emitida pela SUPRAM-ASF quando da conclusão do processo de licenciamento. 

▪ Conteúdos dos demais programas previstos no âmbito do PCA (ações de mitigação e 

controle, e monitoramentos ambientais). 

▪ Conjunto de normas e regulamentos ambientais aplicáveis aos demais programas. 

Os requisitos legais aplicáveis ao empreendimento são descritos em detalhes dentro de 

cada programa ambiental específico. 

 

5.1.5. Ações Previstas 

A seguir são descritas as atividades de execução deste programa, com a indicação dos 

respectivos responsáveis. 

 

 Programação Anual das Atividades 

Responsável: Equipe de Meio Ambiente da CSN Arcos. 

A Gerência de Meio Ambiente da CSN Arcos elabora, com o auxílio da equipe, o 

Planejamento Anual de atividades de Gerenciamento Ambiental da Mina da Bocaina – CSN Arcos, 

com o apoio e participação da Gerência de Mineração.  

O planejamento anual deve conter a previsão orçamentária e de atividades a serem 

executadas de forma a cumprir com todas as medidas de mitigação, controle e compensação dos 

impactos ambientais bem como monitoramentos ambientais associados e, desta forma, garantir o 

desempenho ambiental do empreendimento.  

Além das atividades operacionais e de monitoramento, o planejamento deve também 

prever ações de capacitação para as equipes envolvidas nas atividades, bem como eventuais 

ações junto aos stakeholders, tanto de caráter educativo quanto de divulgação de informações e 

outros temas que possam ser de interesse das comunidades e demais partes interessadas 

(stakeholders). 
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 Estabelecimento de Indicadores e Metas 

Responsável: Gerente Industrial e Gerência de Meio Ambiente da CSN Arcos. 

O Sistema de Gestão Ambiental ISO 14001 prevê a Análise Crítica pela Alta Direção da 

empresa. Desta forma, o Gerente Industrial e a Gerência de Meio Ambiente analisarão os 

resultados de avaliação do desempenho ambiental da mineração e proporão as metas e 

indicadores da Gestão Ambiental da Mina da Bocaina – CSN Arcos para o próximo ciclo anual, no 

processo de busca da melhoria contínua da Gestão Ambiental do empreendimento.  

Os indicadores ambientais serão sumarizados no conjunto de metas ambientais do 

empreendimento. A Equipe de Meio Ambiente fará a gestão das informações, com a coleta dos 

dados mensais ou na frequência definida para cada indicador e meta.  

As informações serão consolidadas mensalmente, de forma a manter atualizado o 

acompanhamento da Gestão Ambiental da Mina da Bocaina – CSN Arcos, permitindo aos 

envolvidos fazer qualquer correção de desvios ou melhoria a qualquer tempo. 

 

 Acompanhamento e Gestão das Operações na Mina da Bocaina – CSN 

Arcos 

Responsável: Equipes de Meio Ambiente e Mineração. 

A Equipe de Meio Ambiente da CSN Arcos, com o apoio da Equipe de Mineração, realiza 

o acompanhamento das medidas de cunho ambiental relacionadas com as operações de lavra.  

Essas atividades consistem na execução e acompanhamento das medidas de Gestão 

Ambiental realizadas concomitantemente com a operação do empreendimento, conforme 

planejamento elaborado. 

 

 Treinamentos e Capacitações em Meio Ambiente 

Responsável: Equipe de Meio Ambiente. 

Como citado no item 5.1.5.1, o Planejamento Anual de Atividades inclui ações de 

capacitação para as equipes e eventuais ações junto aos stakeholders. Tais medidas são 

extremamente importante para que todos os envolvidos na mineração possam atuar de forma 

coerente com os objetivos ambientais da empresa, e cientes e aptos para a execução das suas 

atividades, também com relação aos aspectos ambientais presentes em suas atribuições. 
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 Relatório de Análise de Desempenho Ambiental da Mina da Bocaina – CSN 

Arcos 

Responsável: Equipe e Gerências de Meio Ambiente, da Mineração e Industrial. 

Ao final de cada ciclo de 1 ano, a empresa deverá realizar a Análise Crítica da Gestão 

Ambiental da Mina da Bocaina – CSN Arcos, levando em consideração o desempenho ambiental 

da Mina da Bocaina – CSN Arcos mensurado por meio dos monitoramentos ambientais. Um 

“Relatório de Análise Crítica do Sistema de Gestão Ambiental” deve ser gerado trazendo a 

compilação das ações de controle ambiental realizadas no período e respectivos indicadores de 

desempenho ambiental do empreendimento.  

O relatório anual também deve trazer a análise crítica realizada pela equipe de Meio 

Ambiente e pela Alta Direção da empresa, na qual o desempenho ambiental é avaliado e eventuais 

medidas de melhoria deverão ser propostas. Nessa oportunidade também deve-se verificar a 

pertinência e qualidade dos monitoramentos ambientais realizados, a fim de se implementar 

eventuais melhorias. 

Por fim vale ressaltar que, no caso de propostas de alterações relacionadas com as 

condicionantes e programas de monitoramento, as mesmas deverão ser validadas junto à 

SUPRAM-ASF, para tornarem-se aplicáveis ao empreendimento. 

 

5.1.6. Marcos de Execução do Programa e Cronograma 

O Programa de Gerenciamento Ambiental da Mina da Bocaina – CSN Arcos tem início 

juntamente com a obtenção da LPI, e seu desenvolvimento se dará por toda a vida útil do 

empreendimento de maneira contínua.  

Outros marcos importantes dizem respeito aos prazos que serão previstos para o 

cumprimento das condicionantes, bem como o pedido de revalidação das licenças, que deverá ser 

feito sempre com 120 dias de antecedência, conforme previsão legal. 

O cronograma para os primeiros 4 anos de desenvolvimento da atividade de lavra após a 

emissão da licença é apresentado a seguir, na Figura 91. 
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Figura 91 – Cronograma do Programa de Gestão Ambiental da Mina da Bocaina – CSN Arcos. 

 

 

 

5.1.7. Resultados Esperados, Indicadores e Monitoramentos 

Os indicadores gerais do projeto são avaliados neste programa. A Tabela 29 apresenta a 

estrutura de indicadores para monitoramento da eficiência do Programa de Gerenciamento 

Ambiental do Empreendimento. 

 

 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

1 Programação Anual de Atividades

1.1 Elaboração do Plano Anual de Atividades

1.2
Revisão / atualização das rotinas operacionais e de 

Gestão Ambiental

1.3 Revisão / atualização das rotinas de monitoramento

2
Acompanhamento e Gestão das Operações da 

Mina

2.1
Execução e acompanhamento das ações do Plano 

Anual

2.2 Execução dos monitoramentos ambientais

3 Treinamentos e Capacitações em Meio Ambiente

3.1
Execução dos treinamentos e capacitações da equipe 

da mina

3.2 Treinamentos em temas específicos de Meio Ambiente Datas definidas anualmente conforme Plano Anual

3.3 Ações junto a Stakeholders Datas definidas anualmente conforme Plano Anual

4

4.1 Definição dos indicadores dos programas

4.2
Consolidação das informações e dados da Gestão 

Ambiental

4.3 Elaboração do Relatório de Análise Crítica

4.4 Análise crítica dos resultados e metas

ANO 3

Indicadores e metas ambientais - Análise de Desempenho

Programa de Gestão Ambiental (PGA)

ANO 1 ANO 4
Descrição das Etapas

ANO 2
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Tabela 29 - Indicadores de Desempenho do Programa de Gestão Ambiental do Empreendimento 

Indicador 
Local de 

Execução 
Metas Métrica Formas de Medição Frequência 

Cumprimento das 
condicionantes da LPI 

Todo o 
complexo 
minerário 

100% de 
cumprimento das 
condicionantes  

Número de condicionantes cumpridas 
/ Nr. Total de condicionantes 

Acompanhamento das 
Condicionantes – Planejamento 

Mensal 
Mensal 

Cumprimento dos 
padrões legais 

Todo o 
complexo 
minerário 

100% de atendimento 
aos limites legais 

Resultados dos monitoramentos 
ambientais 

Gestão à Vista – Indicadores 
Meio Ambiente 

Mensal 

Análise Crítica da 
Gestão Ambiental da 

Mina da Bocaina 

Todo o 
complexo 
minerário 

Melhoria contínua  

Análise Crítica da Gestão Ambiental, 
visando a Melhoria Contínua do 

Desempenho Ambiental do 
Empreendimento 

Relatório de Análise Crítica do 
Sistema de Gestão Ambiental 

Anual 
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5.2. Programa de Auditoria Ambiental 

As auditorias são uma ferramenta essencial dentro de qualquer Sistema de Gestão, a fim 

de poder avaliar o cumprimento das diretrizes e requisitos do Sistema de Gestão, e propor as 

ações necessárias tanto para a manutenção e operacionalização do sistema quanto para a 

melhoria contínua do desempenho ambiental do empreendimento. 

Vale novamente lembrar que as operações de extração e beneficiamento de calcário e 

dolomito na Mina da Bocaina – CSN Arcos são certificadas pela norma NBR ISO 14001, o que 

significa que necessariamente o Sistema de Gestão Ambiental (SGA) passa por auditorias 

periódicas, as quais subsidiam o processo de análise crítica da Gestão Ambiental do 

empreendimento. O presente Programa de Auditoria Ambiental da Mineração trata justamente do 

processo de verificação quanto ao cumprimento das diretrizes e requisitos da Norma NBR ISO 

14001 pelo SGA da Mina da Bocaina – CSN Arcos. 

 

5.2.1. Objetivo geral 

O Programa de Auditoria Ambiental da Mineração tem como objetivo realizar a verificação 

do cumprimento das diretrizes e requisitos estabelecidos no SGA da Mina da Bocaina – CSN 

Arcos, e assim prover a empresa das informações necessárias quanto à qualidade e conformidade 

da Gestão Ambiental praticada em relação aos requisitos da norma NBR ISO 14001 e padrões 

legais aplicáveis ao empreendimento. 

 

5.2.2. Objetivos específicos 

São objetivos específicos deste programa: 

▪ Verificar se o SGA e diretrizes ambientais previstas para serem adotadas durante a 

operação da Mina da Bocaina – CSN Arcos estão sendo cumpridas; 

▪ Verificar a conformidade das operações de lavra e beneficiamento de calcário e dolomito 

obedecem aos padrões legais aplicáveis ao empreendimento; 

▪ Identificar não conformidades em relação aos requisitos da norma NBR ISO 14001 e 

padrões legais aplicáveis ao empreendimento; 

▪ Prover mecanismos para a tratativa de não conformidades e verificação da eficácia das 

medidas apontadas; 

▪ Prover as informações necessárias – geradas durante as auditorias – para a análise crítica 

do SGA pela Alta Direção da empresa. 

 

5.2.3. Área de Abrangência do Programa 

Este programa é aplicável a todas as atividades que compreendem as operações de lavra 

e beneficiamento de calcário e dolomito da Mina da Bocaina – CSN Arcos, bem como atividades 

auxiliares relacionadas. 



 

Estudo de Impacto Ambiental da Ampliação da Mina da Bocaina 

Volume 3: Avaliação dos Impactos, Medidas e Programas 

 

 Página 191 de 380 

 

 

5.2.4. Diretrizes, Normas e Documentos de Referência 

Os seguintes documentos de referência dizem respeito especificamente a este programa: 

▪ Conjunto de normas e regulamentos ambientais aplicáveis à Mina da Bocaina – CSN Arcos. 

▪ Condicionantes da Licença Prévia e de Instalação da Mina da Bocaina – CSN Arcos, a ser 

emitida pela SUPRAM-ASF quando da conclusão do processo de licenciamento. 

▪ Ações de mitigação e controle, e monitoramentos ambientais dos demais programas 

previstos no âmbito deste PCA. 

▪ Norma ABNT NBR ISO 14001/2015 - Sistemas de gestão ambiental — Requisitos com 

orientações para uso. 

 

5.2.5. Ações Previstas 

A seguir são descritas as atividades de execução deste programa, com a indicação dos 

respectivos responsáveis. 

 

 Auditorias Ambientais da Unidade 

Responsável: Responsável da Direção (RD) da unidade. 

As Auditorias Ambientais no empreendimento são planejadas e executadas de forma a 

assegurar a abrangência de todos os elementos do SGA da empresa.  

Para cada auditoria é elaborada uma programação específica com a indicação do escopo, 

os requisitos, a composição da equipe de auditoria, o auditor líder, as atividades a serem 

auditadas, os setores a serem notificados e data prevista.  

O profissional designado como Responsável da Direção (RD) do SGA da Mina da Bocaina 

– CSN Arcos possui um planejamento com a definição das datas de realização das auditorias, que 

ocorrem tanto como “auditorias internas” (anualmente), realizadas por pessoal da própria equipe 

da empresa qualificados para atuarem como Auditores Internos, e “auditorias externas” 

(anualmente), realizadas por Auditor(es) Externo da empresa certificadora. 

A equipe que realiza a auditoria possui um auditor líder, que terá a responsabilidade de 

instruir a equipe, coordenar a auditoria e assegurar um canal de comunicação entre a equipe e os 

auditados, participar da auditoria e coordenar a elaboração e emissão do relatório da auditoria.  

Durante os trabalhos de auditoria os auditores buscam evidências (registros e outras 

informações documentadas) que possam comprovar o atendimento aos requisitos auditados, e a 

conformidade das ações da empresa no dia-a-dia com os procedimentos, padrões legais e demais 

definições constantes no SGA da empresa. O processo de auditoria é conduzido utilizando-se de 

uma Lista de Verificação, que auxilia no cumprimento do escopo previsto.  

Todos os aspectos avaliados na auditoria devem se pautar por evidências que indiquem a 

conformidade, ou não conformidade, com os requisitos do SGA.  
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Os resultados das auditorias são consolidados pela equipe auditora nos respectivos 

Relatórios de Auditoria, com a indicação de todos os itens auditados, pessoal envolvido, evidências 

encontradas oportunidades de melhoria e não conformidades identificadas, se houverem. 

 

 Tratativa de Oportunidades de Melhoria e Não Conformidades 

Responsável: Toda equipe da Mina da Bocaina -CSN Arcos. 

Os desdobramentos de uma auditoria em geral resultam num Plano de Ação onde 

constarão todas as tratativas (ações) previstas para evitar a repetição das não conformidades 

identificadas, ou ainda promover a oportunidade de melhoria indicada pelos auditores. 

Este Plano de Ação deve ter como objetivo principal propor medidas eficazes para que os 

desvios identificados na auditoria não se repitam, e envolverão todos os profissionais relacionados 

com os temas do item do SGA em discussão. 

Obviamente, os envolvidos e o RD do SGA fazem o devido acompanhamento da execução 

das medidas previstas. 

 

 Análise Crítica pela Alta Direção 

Responsável: RD da unidade, Gerência Industrial, Gerência da Mineração e Gerência de Meio 

Ambiente. 

O Sistema de Gestão Ambiental ISO 14001 prevê a Análise Crítica pela Alta Direção da 

empresa. Desta forma, a Alta Direção da unidade deverá analisar os resultados das auditorias e o 

desempenho ambiental da mineração e proporão as medidas necessárias, metas e indicadores da 

Gestão Ambiental da Mina da Bocaina – CSN Arcos para o próximo ciclo anual, no processo de 

busca da melhoria contínua da Gestão Ambiental do empreendimento.  

 

5.2.6. Marcos de Execução do Programa e Cronograma 

O Programa de Auditoria Ambiental do empreendimento já se encontra em andamento, 

uma vez que as operações atuais da Mina da Bocaina – CSN Arcos já possuem um SGA 

implementado e certificado pela norma ABNT NBR ISO 140001:2015. Portanto, a execução desse 

programa no âmbito da ampliação da mineração deverá ocorrer como uma continuidade das ações 

atuais. 

O cronograma para os primeiros 4 anos de desenvolvimento da atividade de lavra após a 

emissão da licença é apresentado a seguir, na Figura 92. 
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Figura 92 – Cronograma do Programa de Auditoria Ambiental da Mina da Bocaina – CSN Arcos. 

 

 

 

5.2.7. Resultados Esperados, Indicadores e Monitoramentos 

A Tabela 30 apresenta a estrutura de indicadores para monitoramento da eficiência do 

Programa de Auditoria Ambiental da Mina da Bocaina – CSN Arcos. 

 

 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

1 Auditorias Ambientais

1.1 Auditorias Internas - planejamento

1.2 Auditorias Internas - execução

1.3 Auditorias internas - Relatório de Auditoria

1.4 Auditorias Externas - planejamento

1.5 Auditorias Externas - execução

1.6 Auditorias Externas - Relatório de Auditoria

2

2.1 Plano de Ação de Auditoria Interna

2.2 Acompanhamento das ações de Auditoria Interna

2.3 Plano de Ação de Auditoria Externa

2.4 Acompanhamento das ações de Auditoria Externa

3 Análise Crítica pela Alta Direção

3.1
Análise crítica dos Relatórios de Auditorias e 

indicadores

3.2 Proposição de melhorias no SGA

3.3 Plano de Ação de melhorias no SGA

3.4 Acompanhamento das ações de melhoria do SGA

Programa de Auditoria Ambiental

Descrição das Etapas
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4

Tratativas de oportunidades de melhoria e não conformidades
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Tabela 30 - Indicadores de Desempenho do Programa de Auditoria Ambiental da Mina da Bocaina – CSN Arcos. 

Indicador 
Local de 

Execução 
Metas Métrica Formas de Medição Frequência 

Tratamento das não 
conformidades e 
oportunidades de 

melhoria 

Todo o 
complexo 
minerário 

Cumprimento dos 
Planos de Ação das 

Auditorias realizadas 

% de ações previstas no Plano de 
Ação da Auditoria cumpridas 

Avaliação do cumprimento das 
ações previstas nos Planos de 

Ação das auditorias  
Bimestral 

Eficácia das medidas 
adotadas 

Todo o 
complexo 
minerário 

Avaliação da eficiência 
de todas as medidas dos 

Planos de Ação 

Registros de não conformidades 
reincidentes (mesma causa) 

Verificação da eficácia das 
medidas adotadas (evidências 

da solução dos desvios); no caso 
de reincidência, prever novo 

Plano de Ação 

Semestral 

Análise Crítica da 
Gestão Ambiental da 

Mina da Bocaina 

Todo o 
complexo 
minerário 

Melhoria contínua  

Análise Crítica da Gestão Ambiental, 
visando a Melhoria Contínua do 

Desempenho Ambiental do 
Empreendimento 

Relatório de Análise Crítica do 
SGA  

Anual 
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5.3. Programa de Gestão Ambiental dos Novos Avanços de Lavra 

Como apresentado no Volume 1 do EIA e no item 2 deste volume, faz parte do objeto do 

licenciamento a ampliação em 15,95 ha dos limites do pit da cava da Mina da Bocaina – CSN 

Arcos. Essa intervenção resultará numa série de impactos ambientais potenciais, os quais 

demandarão ações específicas de mitigação, em sua maioria não relacionadas à rotina de lavra. 

Este programa ambiental trata exclusivamente das medidas relacionadas às atividades e 

operações previstas para ocorrerem em decorrência da abertura de novas frentes de lavra 

(ampliação do pit atual da cava).  

 

5.3.1. Objetivo geral 

O Programa de Gestão Ambiental dos Novos Avanços de Lavra tem como objetivo tornar 

ambientalmente seguras as operações e atividades de abertura de novas frentes de lavra, 

mitigando seus impactos potenciais e garantindo o atendimento às medidas previstas de mitigação 

dos impactos, bem como medidas relacionadas a impactos irreversíveis. 

 

5.3.2. Objetivos específicos 

São objetivos específicos deste programa: 

▪ Fornecer as bases para o planejamento das ações pontuais de Gestão Ambiental 

relacionadas à abertura de novas frentes de lavra nos 15,95 ha de expansão previstos; 

▪ Estabelecer as diretrizes para a mitigação dos impactos sobre a flora, a fauna e as 

cavidades naturais subterrâneas, em alinhamento com as medidas previstas nos 

programas específicos sobre esses temas; 

▪ Prever as ações necessárias para que as novas frentes de lavra sejam providas das 

devidas medidas para evitar o arraste de sólidos e assim garantir a não ocorrência de 

impactos sobre os recursos hídricos superficiais; 

▪ Promover as bases para a comunicação adequada sobre a ampliação dos limites de cava 

e o aproveitamento das oportunidades econômicas pelas pessoas e empresas da região; 

▪ Garantir que as pessoas que forem atuar nas atividades de abertura de lavra estarão 

cientes dos compromissos ambientais da empresa e capacitados para executar suas 

atividades de forma segura também ambientalmente. 

 

5.3.3. Área de Abrangência do Programa 

Este programa é aplicável somente às atividades que ocorrerão nas novas frentes de lavra, 

ou seja, na ADA do avanço de lavra (15,95 ha) do empreendimento. 

 

5.3.4. Diretrizes, Normas e Documentos de Referência 

Os seguintes documentos de referência dizem respeito especificamente a este programa: 
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Os seguintes documentos de referência dizem respeito especificamente a este documento: 

▪ Código de Mineração – Decreto-lei no 227, de 28 fevereiro de 1967 e normas correlatas. 

▪ Condicionantes da licença da ampliação da Mina da Bocaina – CSN Arcos, a ser emitida 

pela SUPRAM-ASF quando da conclusão do processo de licenciamento. 

▪ Decreto 47.749, de 11/11/2019, e Resolução Conjunta SEMAD/IEF nº 1905, de 12/08/2013, 

os quais dispõem sobre os processos de autorização para intervenção ambiental no âmbito 

do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 

▪ Instrução de Serviço IEF 01/2013, que regulamenta a coleta e transporte de material 

botânico em Minas Gerais. 

▪ Termo de Referência do IEF-MG para Levantamento, Monitoramento e Manejo de Fauna 

Silvestre Terrestre, que versa sobre as autorizações de manejo (coleta, captura e 

transporte de fauna silvestre terrestre) de fauna no âmbito dos processos de licenciamento. 

▪ Instrução de Serviço IS SISEMA 08/2017 revisão 1, que dispõe sobre os procedimentos 

para a instrução dos processos de licenciamento ambiental de empreendimentos efetiva 

ou potencialmente capazes de causar impactos sobre cavidades naturais subterrâneas e 

suas áreas de influência. 

▪ Demais normas e regulamentos ambientais aplicáveis à Mina da Bocaina – CSN Arcos, 

incluindo suas licenças ambientais (obrigações correlatas à abertura de novas frentes de 

lavra). 

 

 

5.3.5. Ações Previstas 

A seguir são descritas as atividades de execução deste programa, com a indicação dos 

respectivos responsáveis. 

 

 Contratação, Mobilização e Capacitação de Mão-de-Obra 

Responsáveis: Setores de Suprimentos e de Recursos Humanos 

Conforme apresentado no PCA, o contingente de pessoal atuando na Mina da Bocaina – 

CSN Arcos com a ampliação passará dos atuais 117 funcionários para 251 funcionários, entre 

próprios e terceiros. 

Como forma de mitigação dos impactos relativos ao Meio Socioeconômico, deve ser dada 

prioridade para contratação de mão-de-obra local, preferencialmente de pessoal capacitado para 

as funções demandadas (principalmente operadores de máquinas e motoristas). Da mesma forma, 

sempre que possível deve-se buscar a contratação de prestadores de serviço da região, como 

forma de potencializar os benefícios da ativação econômica da região em decorrência da 

ampliação da Mina da Bocaina – CSN Arcos. 

Além da contratação, todas as pessoas envolvidas com contratadas pela CSN passam por 

um processo de integração onde são capacitadas quanto às normas de Segurança, Meio Ambiente 
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e operacionais aplicáveis na Mina da Bocaina. Também são previstas capacitações específicas 

para o desempenho de cada função da mineração. A CSN possui organizado um padrão com os 

requisitos de capacitação para cada uma das funções, e os futuros contratados para atuação na 

Mina da Bocaina serão capacitados conforme tal padrão, o qual deverá incluir as ações específicas 

de Gestão Ambiental previstas para os avanços de lavra. Destacam-se entre essas ações: 

▪ Respeitar os limites de ampliação previstos no licenciamento (15,95 ha), atuando somente 

nas áreas indicadas em campo como liberadas; 

▪ Adotar as medidas de mitigação dos impactos sobre a flora e a fauna; 

▪ Impedir processos de carreamento de solo e assoreamento dos cursos d’água; 

▪ Destinar corretamente os resíduos gerados nas atividades: 

▪ Comunicar a Gerência de Meio Ambiente no caso de constatação de qualquer condição 

que possa significar risco ao meio ambiente.  

 

 Demarcação das Áreas de Supressão 

Responsável: Gerência de Meio Ambiente e Gerência de Operação de Mina. 

A área de 15,95 ha de expansão da cava inclui 9,37 ha de vegetação nativa e 5,84 ha de 

cobertura com predomínio de leucenas, havendo indivíduos de vegetação nativa regenerantes 

principalmente no sub-bosque, conforme mostra a Tabela 31.  

 

Tabela 31 – Uso do solo na área do avanço de lavra da Mina da Bocaina – CSN Arcos. 

 

 

Os limites da área de 15,95 ha devem ser demarcados em campo por equipe de topografia, 

de maneira que seja possível, para todos os profissionais atuantes nos trabalhos de abertura de 

novas frentes de lavra, identificar os limites autorizados para intervenção. Isso contribuirá para 

evitar a interferência em áreas não autorizadas.  

Todos os funcionários que participarem das atividades e obras de abertura de novas frentes 

de lavra deverão estar cientes da obrigatoriedade de respeitar tais limites. 

 

 Ações Pré-Supressão da Vegetação 

Responsável: Gerência de Meio Ambiente e Gerência de Operação de Mina. 

Área 

ha

Floresta Estacional Semidecidual 0,06

Floresta Estacional Decidual 9,31

Veg. nativa + leucena 5,84

Outros usos 0,74

Área Total 15,95

Uso do Solo - Inventário Florestal

Área de Ampliação da Cava
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Nos casos em que as novas frentes incidirem sobre formações florestais, a supressão da 

vegetação será precedida de medidas visando o afugentamento controlado da fauna e o 

aproveitamento do banco de germoplasma (aproveitamento da serapilheira, resgate de plântulas, 

epífitas e sementes) da área que sofrerá a intervenção.  

Ressalta-se que a empresa deverá providenciar as devidas autorizações junto ao IEF-MG 

tanto para a coleta de material botânico quanto para o manejo de fauna. 

O afugentamento controlado da fauna tem como finalidade evitar injúrias ou perda de 

indivíduos da fauna seja por reflexo direto da supressão, seja por reagirem em fuga descontrolada 

no momento da supressão. Também busca dirigir o afugentamento em direção oposta à cava. 

O afugentamento controlado da fauna nesses ambientes deve ser feito sob supervisão de 

profissional devidamente habilitado, iniciando-se pela inspeção geral da área de intervenção 

incluindo busca ativa da fauna e identificação de ninhos, tocas ou abrigos ativos, com indícios de 

uso recente pela fauna. Nos dias que antecedem a supressão deverão ser feitas ações específicas 

de afugentamento, no sentido desejado para que ocorra o afugentamento controlado da fauna para 

os remanescentes que persistirão na área limítrofe à de intervenção. 

Com relação à flora, deve-se realizar o aproveitamento do banco de germoplasma, por 

meio do aproveitamento de sementes, plântulas, epífitas e também das plantas rupícolas 

eventualmente presentes nas áreas de supressão, seguindo as indicações do PTRF para o 

direcionamento do material coletado. 

A equipe de botânica deve percorrer a área que sofrerá a intervenção buscando identificar 

material (germoplasma) com potencial de ser resgatado. Da mesma forma, deve buscar a 

identificação de ocorrência de espécies ameaçadas ou protegidas por lei (neste caso, em especial 

os ipês) para que seja feita posteriormente a devida compensação, no caso de registro de 

indivíduos dessas espécies. 

O número de campanhas prévias de coleta e resgate de material botânico para 

reaproveitamento nas áreas de recuperação deve ser planejado de acordo com a extensão da 

área e período do ano previsto para a intervenção. As coletas devem ocorrer preferencialmente na 

estação da primavera que anteceder a intervenção na vegetação. Ressalta-se a importância da 

antecedência desse planejamento para que se possa considerar a fenologia das espécies de maior 

interesse presentes na área que sofrerá intervenção. A Figura 93 ilustra etapas do trabalho de 

aproveitamento do banco de germoplasma de uma área que sofrerá supressão. 
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Figura 93 – Trabalhos de resgate da flora (plântulas) e mudas produzidas a partir de plântulas e 

sementes. Fonte: Arquivos Signus Vitae. 

 

 

 

 Ações Durante a Supressão 

Responsável: Gerência de Meio Ambiente e Gerência de Operação de Mina. 

Obviamente, os trabalhos de afugentamento da fauna da área de supressão da vegetação 

terão continuidade durante a execução da supressão da vegetação, com o acompanhamento da 

equipe de manejo de fauna, responsável pela eventual captura, manejo e posterior soltura de 

animais eventualmente resgatados (vide exemplos na Figura 94). 
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Figura 94 – Exemplo de trabalhos de salvamento e reintrodução da fauna realizados concomitante 

ao trabalho da vegetação (Fonte: Signus Vitae). 

 

 

Nos casos de necessidade de captura, os animais deverão ser triados, com o devido 

registro de características biométricas e marcação, no caso dos mamíferos terrestres.  

A soltura deve ser direcionada para ambientes que serão preservados, com a área da 

RPPN da CSN ou de sua reserva legal. Devem ser registradas as coordenadas do local de captura 

e também de soltura, as quais constarão dos relatórios de manejo de fauna a serem enviados ao 

IEF- MG, em cumprimento às exigências das autorizações para manejo. 

Com relação à supressão da vegetação propriamente dita, nos casos em que as novas 

frentes incidem sobre formações florestais, a supressão da vegetação será feita com a utilização 

de motosserras, sendo proibida a derrubada da vegetação sem aproveitamento lenhoso, com 

métodos como o uso de correntão ou trator esteira. O uso do trator de esteira é apropriado para a 

destoca somente. 

Onde houver rendimento lenhoso, a madeira extraída será empilhada (vide exemplo na 

Figura 95) e quantificada por meio da devida cubagem. As madeiras da supressão receberão 

destinação visando seu aproveitamento econômico, sempre em obediência aos trâmites 

estabelecidos na respectiva autorização de supressão e demais regulamentos aplicáveis. Em 

primeira análise, a CSN informa que o material lenhoso passível de geração de madeira de serraria 

será utilizado para forração de andaimes utilizados pela equipe de manutenção industrial. 
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Informações detalhadas sobre as compensações referentes à supressão de vegetação 

foram apresentadas no PUP – Plano de Utilização Pretendida e no Projeto Técnico de 

Compensação Florestal (PTRF) do empreendimento. 

 

Figura 95 – Exemplo de madeira proveniente da supressão de vegetação devidamente empilhada 

para cubagem. Fonte: Arquivos Signus Vitae. 

 

 

 

 Proteção dos Recursos Hídricos 

Responsável: Gerência de Meio Ambiente e equipe de operação da Mina da Bocaina -CSN Arcos. 

Novas frentes de lavra possuem o relevo na condição natural e com cobertura florestal que 

protege contra a ocorrência de processos erosivos. Com a previsão de retirada da cobertura 

florestal das áreas de novos avanços de lavra, seguida da destoca das áreas, haverá a exposição 

do solo nas novas áreas à ocorrência de processos erosivos. Considerando o potencial de 

ocorrência de chuvas de elevada intensidade, com precipitações significativas, a ação constante 

do combate aos focos de processos erosivos nessas novas áreas é essencial para se evitar o 

carreamento de sólidos e assoreamento de áreas externas ao pit da lavra. 

A principal medida de mitigação a ser executada é a instalação de um sistema de drenagem 

devidamente planejado e dimensionado a fim de que se evitem condições favoráveis para a 

ocorrência de processos erosivos.  

Conforme previsto no Programa de Proteção e Monitoramento dos Recursos Hídricos, as 

áreas com solo exposto em superfície devem ser providas de um direcionamento adequado das 



 

Estudo de Impacto Ambiental da Ampliação da Mina da Bocaina 

Volume 3: Avaliação dos Impactos, Medidas e Programas 

 

 Página 203 de 380 

 

águas pluviais nelas incidentes, devendo ser constituídos os devidos dispositivos de drenagem 

que evitarão o fluxo superficial de água com possibilidade de arraste e formação de sulcos erosivos 

nesses locais (vide item 5.4.5.2). Onde necessário e conveniente para a contenção do arraste de 

solo ou material desagregado deve ser feito o uso de barreiras físicas como biomantas e/ou telas 

de proteção. 

As águas incidentes sobre as novas frentes de lavra devem ser direcionadas corretamente, 

para bacias e outros dispositivos onde possa sedimentar qualquer material que eventualmente 

seja carreado, antes do direcionamento das águas para os cursos d’água. 

As novas frentes de lavra devem ser periodicamente vistoriadas quanto à ocorrência de 

processos erosivos. Obviamente, este processo de inspeção deve ser intensificado durante a 

estação chuvosa, podendo ser menos intenso durante a estação seca. Após a ocorrência de 

eventos de chuva intensa, necessariamente deve ser feita uma inspeção visando eliminar focos 

de processos erosivos que possam resultar no carreamento de sedimentos em direção ao córrego 

Santo Antônio. 

 

 Medidas Relacionadas à Supressão de Cavidades 

Responsável: Gerência de Meio Ambiente. 

Conforme descrito no item , está prevista a supressão de três cavidades naturais 

subterrâneas com Desenvolvimento Linear (DL) maior que 5 metros classificadas como de alta 

relevância, a saber: CSNBO 207, CSNBO 208 e CSNBO 209, e uma com DL < 5m classificada 

como de baixa relevância, a CSNBO 133, as quais estão localizadas dentro do pit de cava da 

expansão da lavra, como mostrado na Figura 23 (apresentada no item 4.3.1.4.1). 

Conforme previsto no item 5.2.6 da IS SISEMA 08/2017 rev.1 (SISEMA, 2018), para 

cavidades naturais subterrâneas de relevância alta que serão suprimidas, o empreendedor deve 

executar uma série de medidas de mitigação dos impactos, as quais encontram-se descritas em 

detalhes no Programa de Gestão do Patrimônio Espeleológico. Um resumo dessas medidas é 

apresentado a seguir: 

▪ Providenciar o devido cadastro de todas as informações das cavidades no CANIE. 

▪ Realizar o registro fotográfico e mapeamento espeleotopográfico das cavidades a serem 

suprimidas (ação já realizada). 

▪ Realizar o inventário dos espeleotemas de ocorrência nas cavidades e demais elementos 

geológicos relevantes, dando origem a um relatório técnico-fotográfico acompanhado do 

devido registro de responsabilidade técnica (ART). 

▪ Executar o salvamento de espeleotemas e outros elementos geológicos que possam ser 

úteis para a pesquisa, educação e atividades de conscientização.  

▪ Realizar o inventário e coleta da fauna cavernícola e de outros elementos biológicos 

representativos do ecossistema cavernícola que possam ser direcionados para museus 



 

Estudo de Impacto Ambiental da Ampliação da Mina da Bocaina 

Volume 3: Avaliação dos Impactos, Medidas e Programas 

 

 Página 204 de 380 

 

e/ou instituições de ensino e pesquisa, sempre precedido das devidas autorizações para a 

captura e coleta de material biológico. 

 

5.3.6. Marcos de Execução do Programa e Cronograma 

Este programa terá início imediatamente após a emissão da licença ambiental do 

empreendimento, tendo duração prevista de ocorrer enquanto durarem os trabalhos de abertura 

de novas frentes de lavra nos 15,95 ha licenciados. 

O cronograma para os primeiros 4 anos de desenvolvimento da atividade de lavra após a 

emissão da licença é apresentado a seguir, na Figura 96. 

 

Figura 96 – Cronograma do Programa de Gestão dos Novos Avanços de Lavra da Mina da Bocaina 

– CSN Arcos. 

 

 

 

5.3.7. Resultados Esperados, Indicadores e Monitoramentos 

A Tabela 32 apresenta a estrutura de indicadores para monitoramento da eficiência do 

Programa de Gestão Ambiental dos Novos Avanços de Lavra. 

 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

1 Contratação e mobilização de pessoal e serviços

1.1
Divulgação dos editais de contratação pessoal / 

serviços

1.2 Processos de contratação

1.3 Comunicações específicas sobre as intervenções

1.4
Capacitação e treinamento para atuação nas novas 

frentes de lavra

2 Ações relacionadas à supressão de vegetação

2.1 Solicitação de autorização para manejo de fauna

2.2 Solicit. autorização para coleta de material botânico

2.3
Demarcação em campo dos limites do novo avanço de 

lavra

2.4 Afugentamento controlado da fauna

2.5 Resgate do banco de germoplasma

2.6 Supressão da vegetação

2.7 Destoca

2.8 Manejo de fauna durante a supressão

3 Ações pós supressão da vegetação

3.1 Medidas de proteção dos recursos hídricos

4 Ações relacionadas à supressão de cavidades

4.1 Solicitação de autorização para manejo de fauna

4.2 Registro fotográfico e mapeamento das cavidades

4.3
Inventário e salvamento de espeleotemas e elementos 

geológico de interesse

4.4 Inventário e coleta da fauna cavernícola

já realizado

cronograma a ser definido pela empresa

cronograma a ser definido pela empresa

eventual, se houver necessidade

sempre antes do início da supressão

cronograma a ser definido pela empresa

cronograma a ser definido pela empresa

sempre que houver atividade de supressão

Programa de Gestão Ambiental das Novas Frentes de Lavra

Descrição das Etapas
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4



 

Estudo de Impacto Ambiental da Ampliação da Mina da Bocaina 

Volume 3: Avaliação dos Impactos, Medidas e Programas 

 

 Página 205 de 380 

 

Tabela 32 - Indicadores de Desempenho do Programa Gestão Ambiental dos Novos Avanços de Lavra da Mina da Bocaina – CSN Arcos. 

Indicador 
Local de 

Execução 
Metas Métrica Formas de Medição Frequência 

Afugentamento e 
salvamento de fauna 

15,95 ha 
avanço de 

lavra 

Mitigar perdas de 
indivíduos de fauna 

Registros de afugentamento 
controlado e salvamento da fauna 

Relatório das ações de manejo 
da fauna durante a supressão 

Conforme 
execução da 
supressão 

Aproveitamento do 
banco de germoplasma 

15,95 ha 
avanço de 

lavra 

Maior diversidade 
possível de espécies 

da flora 

Nr. Indivíduos resgatados; kg de 
sementes coletadas; nr. espécies 

resgatadas 

Relatório das ações de 
aproveitamento do banco de 

germoplasma 

Ao final da 
atividade de 
salvamento 

Proteção do córrego 
Santo Antônio 

Córrego 
Santo 

Antônio 

Sem alteração da 
qualidade da água 

Monitoramento da qualidade da água 
a montante e jusante da área da 

empresa 
Inspeções de assoreamento 

Laudos de qualidade da água, 
parâmetro turbidez 

Verificação visual de 
assoreamento 

Trimestral, até a 
operacionalização 
normal das novas 

frentes 

Ações de salvamento e 
resgate do patrimônio 

espeleológico 
impactado 

CSNBO 
207, 

CSNBO 209 
e CSNBO 

209 

Coletar registros 
relevantes 

geológicos e 
bioespeleológicos  

Número de espeleotemas e peças 
geológicas resgatadas; diversidade 
de espécies da fauna cavernícola 

resgatada 

Relatório das atividades de 
salvamento geoespeleológico e 

bioespeleológico 

Ao final da 
atividade de 
salvamento 
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5.4. Programa de Proteção e Monitoramento dos Recursos Hídricos 

Como apresentado no Diagnóstico do Meio Físico, a Mina da Bocaina – CSN Arcos está 

inserida nas sub-bacias hidrográficas rio Candonga, que passa ao Norte do empreendimento, e do 

córrego Santo Antônio, que passa ao Sul e Oeste da Mina da Bocaina – CSN Arcos. O córrego 

Santo Antônio tem sua foz junto à margem esquerda do rio Candonga, a cerca de 4 km ao Norte 

do empreendimento da CSN, na página seguinte. O rio Candonga, por sua vez, é um afluente da 

margem direita do rio São Miguel, este afluente da margem direita do rio São Francisco.  

Pelo fato de se desenvolver predominantemente sobre afloramentos calcários, com poucos 

bancos em solo, e ter toda sua drenagem direcionada para as Barragens B2 e B3, conforme 

descrito no Volume 1 do EIA, a Mina da Bocaina – CSN Arcos possui uma condição favorável 

quanto à restrição de eventuais impactos decorrentes do aporte de sedimentos carreados a partir 

das frentes de lavra, UTMs ou áreas de apoio. Por outro lado, a mineração a céu aberto e em 

áreas cársticas requer especial atenção quanto à proteção das águas subterrâneas. 

Assim sendo, este programa abrange as ações referentes à proteção dos recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos do entorno da mineração. 

 

5.4.1. Objetivo geral 

O presente programa tem como objetivo principal a implantação de ações visando à 

minimização dos impactos sobre os recursos hídricos superficiais – córrego Santo Antônio e rio 

Candonga – e subterrâneos na área sob influência do empreendimento. 

 

5.4.2. Objetivos específicos 

São objetivos específicos deste programa: 

▪ Minimizar qualquer possibilidade de poluição de recursos hídricos por contaminantes 

sólidos e/ líquidos provenientes das operações na Mina da Bocaina – CSN Arcos; 

▪ Promover o uso racional dos recursos hídricos; 

▪ Integrar os procedimentos e ações do Plano de Monitoramento dos Recursos Hídricos para 

garantir que não haverá interferência significativa do empreendimento nos recursos 

hídricos a ele relacionados e na qualidade da água. 

 

5.4.3. Área de Abrangência do Programa 

Este programa é aplicável à área da Mina da Bocaina – CSN Arcos, bem como sub-bacias 

com ela relacionada, ou seja, a do córrego Santo Antônio e do rio Candonga. 
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5.4.4. Diretrizes, Normas e Documentos de Referência 

A Tabela 33, a seguir, relaciona o conjunto das principais diretrizes, normas e documentos 

relacionados ao presente programa. 

 

Tabela 33 – Diretrizes, normas e documentos de referência aplicados. 

Diretrizes, normas e documentos de referência.  

Lei Nº 9.433, de 
08/01/1997 

Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, que dispõe sobre o enquadramento dos 

recursos hídricos considerando seus usos preponderantes. 

Lei nº 13.199, de 
29/01/1999 

Institui A Política Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema Estadual de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos - SEGRH-MG 

Decreto Estadual 
41578, de 08/03/2001 

Regulamenta a Lei nº 13.199, de 29 de janeiro de 1999, que dispõe sobre a 

Política Estadual de Recursos Hídricos. 

Resolução CONAMA Nº 
357, de 17/03/2005 

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para 

o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de 

lançamento de efluentes, e dá outras providências. 

DN COPAM/CERH nº 
01, de 17/03/2005 

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para 

o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de 

lançamento de efluentes, e dá outras providências. 

DN COPAM/CERH nº 
06, de 14/09/2017 

Dispõe sobre procedimentos gerais para o enquadramento de corpos de água 

superficiais, e dá outras providências.  

 

 

5.4.5. Ações Previstas 

A seguir são descritas as atividades de execução deste programa, com a indicação dos 

respectivos responsáveis. 

 

 Manutenção das Estruturas do Sistema de Drenagem da Mina 

Responsável: Gerência de Operação de Mina 

A Mina da Bocaina - CSN Arcos por encontrar-se em atividade há décadas já possui um 

sistema de drenagem devidamente estabelecido em suas estruturas e frentes de lavra. Estes 

elementos do sistema de drenagem devem receber manutenção periódica, intensificada 

principalmente nos períodos de chuva, de maneira a estarem sempre em condições de cumprir 

com suas funções de coleta e direcionamento das águas incidentes sobre a mineração. 

Esta é uma atividade de rotina que deve ser feita pela mineração, incluindo também as 

novas estruturas que deverão ser instaladas nas futuras frentes de desenvolvimento da lavra. 
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 Ações de Contenção de Sedimentos e Sólidos  

Responsável: Gerência de Operação de Mina 

A ação constante do combate aos focos de processos erosivos é inerente às atividades de 

lavra a céu aberto num país com índices de pluviosidade elevados como o Brasil. 

Como dito anteriormente, a condição da Mina da Bocaina - CSN Arcos é favorável em 

virtude de a maior parte dos bancos e taludes da mineração serem em rocha e não em solo. Ainda 

assim, tanto os taludes em solo, área da pilha de estéril, entorno da mina e locais para onde podem 

ser carreados finos de minério, e toda a área da ADA (Área Diretamente Afetada) do 

empreendimento – pit da cava, acessos, UTMs, áreas de apoio, etc. – devem ser periodicamente 

vistoriadas quanto à ocorrência de processos erosivos. Obviamente, este processo de inspeção 

deve ser intensificado durante a estação chuvosa, e reduzido durante a estação seca. Após a 

ocorrência de eventos de chuva intensa, necessariamente deve ser feita uma inspeção visando 

eliminar focos de processos erosivos que possam resultar no carreamento de sedimentos que 

atinjam os cursos d’água córrego Santo Antônio e Candonga. 

Como já citado no programa anterior (vide item 5.3.5.5), a retirada da cobertura florestal 

seguida da destoca nas áreas de novos avanços de lavra resultará na exposição do solo nesses 

novos locais que serão ocupados pela mineração. A ação constante do combate aos focos de 

processos erosivos nessas novas áreas é essencial para se evitar o carreamento de sólidos e 

assoreamento de áreas externas ao pit da lavra. 

A principal medida de mitigação a ser executada é a instalação de um sistema de drenagem 

devidamente planejado e dimensionado a fim de que se evitem condições favoráveis para a 

ocorrência de processos erosivos.  

As áreas com solo desagregado em superfície devem ser providas de um direcionamento 

adequado das águas pluviais nelas incidentes, devendo ser constituídos os devidos dispositivos 

de drenagem que evitarão o fluxo superficial de água com possibilidade de arraste e formação de 

sulcos erosivos nas áreas de solo exposto. 

Onde necessário e conveniente para a contenção do arraste de solo ou material 

desagregado, deve ser feito o uso de barreiras físicas como biomantas (Figura 97) e/ou telas de 

proteção (Figura 98). 
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Figura 97 – Exemplos de aplicação de biomantas. Fonte: (NARESI JR., s/ data). 

 

 

Figura 98 – Exemplos de aplicação de telas de proteção. Fonte: (ACF ENVIRONMENTAL, 2020). 

 

 

As novas frentes de lavra devem ser periodicamente vistoriadas quanto à ocorrência de 

processos erosivos. Obviamente, este processo de inspeção deve ser intensificado durante a 

estação chuvosa, podendo ser menos intenso durante a estação seca. Após a ocorrência de 

eventos de chuva intensa, necessariamente deve ser feita uma inspeção visando eliminar focos 

de processos erosivos que possam resultar no carreamento de sedimentos em direção ao córrego 

Santo Antônio. 
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As águas incidentes sobre as novas frentes de lavra devem ser direcionadas corretamente, 

para bacias e outros dispositivos onde possa sedimentar qualquer material que eventualmente 

seja carreado, antes do direcionamento das águas pluviais para descarte nos cursos d’água (vide 

exemplo na Figura 99). 

 

Figura 99 – Exemplo de bacia de contenção de sedimentos em área de mineração. Fonte: Signus 

Vitae. 

 

 

 

 Controle dos Efluentes da Mineração 

Responsável: Equipe de Meio Ambiente da Mina da Bocaina – CSN Arcos. 

Conforme descrito no Volume 1 do EIA da Mina da Bocaina - CSN Arcos (SIGNUS VITAE, 

2020), as atividades do empreendimento geram os seguintes efluentes: 

▪ Efluentes sanitários: efluentes gerados a partir das instalações sanitárias, refeitório e 

vestiário da mineração. São direcionados para uma ETE (Estação de Tratamento de 

Efluentes) responsável pelo devido tratamento e enquadramento com os limites de 

lançamento previstos na legislação. 

▪ Efluentes do lavador de máquinas e equipamentos: os efluentes gerados no lavador 

passam primeiramente por um sistema de gradeamento de sólidos, caixa separadora 

água/óleo e caixa de decantação, antes de serem descartados. 
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Ressalta-se que as medidas de controle dos efluentes são objeto de um programa 

específico, o Programa de Controle de Efluentes, onde são apresentados os detalhes a respeito. 

 

 Proteção Contra Contaminação do Solo e da Água Decorrente das 

Atividades de Manutenção 

Responsáveis: Equipe de Manutenção e Meio Ambiente da Mina da Bocaina – CSN Arcos. 

O processo de explotação mineral demanda o emprego de diversas máquinas e 

equipamentos pesados, usualmente movidos a diesel, cuja lubrificação e abastecimento muitas 

vezes ocorre no próprio local de trabalho. Muito embora uma série de cuidados faça parte dos 

procedimentos operacionais dessas operações, há risco de vazamentos de diesel ou lubrificantes. 

Assim, há a necessidade da Equipe de Manutenção da Mineração possuir procedimentos 

apropriados, equipamentos e pessoal adequados para [a] executar das operações de forma 

segura; e [b] em caso de derramamento, fazer a devida intervenção – contenção, recolhimento e 

descontaminação do solo – de maneira apropriada. 

Obviamente, as práticas de manutenção e lavagem de peças, equipamentos e veículos 

realizadas na Oficina de Manutenção Automotiva da Mineração e as operações de recebimento 

de diesel e abastecimento de veículos, no posto de combustível da mina, também devem ser 

executadas sob os mesmos cuidados. 

Considerando o incremento na produção, haverá proporcionalmente um incremento nas 

atividades envolvendo máquinas e equipamentos de lavra. Tais atividades devem ser devidamente 

dimensionadas em termos de pessoal, equipamentos e materiais necessários para que ocorra de 

forma segura, minimizando o risco de contaminação do solo e, por conseguinte, das águas 

superficiais e/ou subterrâneas. 

 

 Acondicionamento e Destinação Adequada de Resíduos 

Responsáveis: Equipes de Mineração e Meio Ambiente da Mina da Bocaina – CSN Arcos. 

Os resíduos gerados na Mina da Bocaina - CSN Arcos devem ser devidamente segregados 

e armazenados temporariamente até sua destinação de forma ambientalmente apropriada, a fim 

de evitar condições que possam levar ao carreamento de poluentes até os cursos d’água. 

As tratativas pormenorizadas relacionadas à destinação de resíduos são apresentadas no 

Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) (vide item 5.8.5.6). 

 

 Monitoramento dos corpos d’água superficiais 

Responsáveis: Equipes de Mineração e Meio Ambiente da Mina da Bocaina – CSN Arcos. 

A CSN já realiza o monitoramento do rio Candonga a montante e a jusante do 

empreendimento (trimestralmente), bem como dos deflúvios da Barragem B3 (anualmente). Os 
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parâmetros monitorados e os valores de referência conforme DN COPAM/CERH 01/2005 são 

indicados na Tabela 34. 

 

Tabela 34 – Parâmetros monitorados nas águas superficiais no entorno da Mina da Bocaina – CSN 

Arcos. 

Parâmetros de Monitoramento de Águas Superficiais 

Parâmetro Unid. 

V.M.P. DN 

COPAM/CE

RH 01/2005 Parâmetro Unid. 

V.M.P. DN 

COPAM/CE

RH 01/2005 

Coliformes totais 
NMP/100 

mL 
- Sól. dissolvidos totais mg/L 500 

Coliformes fecais 
NMP/100 

mL 
1.000 Sól. em suspensão mg/L 100 

Estreptococos fecais 
UFC/100 

mL 
- Sól. sedimentáveis mg/L - 

DQO mg/L - Dureza mg/L - 

DBO mg/L 5 ABS mg/L 0,5 

Oxigênio dissolvido mg/L 5 Bário mg/L 0,7 

pH adim. 6 a 9 Fosfato mg/L - 

Temperatura º C 40 Turbidez NTU 100 

   Cor verdadeira Pt/Co natural 

 

Considerando que haverá uma progressão da cava com aumento do pit na porção Sul, em 

área mais próximo do córrego Santo Antônio, faz-se necessária uma maior atenção quanto aos 

eventuais efeitos dessa expansão da cava sobre o referido córrego. Assim, sugere-se que sejam 

acrescentados 2 novos pontos de monitoramento de qualidade da água superficial no córrego 

Santo Antônio, a montante e a jusante do empreendimento conforme informações apresentadas 

também na Tabela 35 e Figura 100.  

Considerando que os cursos d’água são enquadrados como “classe 2” conforme Artigo 13º 

da DN COPAM/CERH 06/2017, alguns parâmetros monitorados atualmente não encontram 

padrões de referência na legislação, sugere-se também alguns ajustes nos parâmetros 

monitorados nas águas superficiais, conforme apresentado na Tabela 36, e que o monitoramento 

seja trimestral. 

 

Tabela 35 – Pontos de monitoramento das águas superficiais realizados atualmente, e sugeridos 

para avaliação adicional. 

Pontos de Monitoramento de Águas Superficiais 

ID Ponto 
Coordenadas UTM 

(23K, datum SIRGAS 2000) 
ID Ponto 

Coordenadas UTM 

(23K, datum SIRGAS 2000) 

Pontos atuais 

P_Cand1 440029 / 7753809 P_Cand2 439886  / 7754023 

P_B3 439743 / 7753777   

Novos Pontos 

P_SA1 438574 / 7751038 P_SA2 437796 / 7751393 
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Tabela 36 – Parâmetros de monitoramento de águas superficiais sugeridos para serem utilizados 

no entorno da Mina da Bocaina – CSN Arcos. 

Parâmetros de Monitoramento de Águas Superficiais 

Parâmetro Unid. 

V.M.P. DN 

COPAM/CE

RH 01/2005 Parâmetro Unid. 

V.M.P. DN 

COPAM/CE

RH 01/2005 

Coliformes fecais 
NMP/100 

mL 
1.000 Sól. dissolvidos totais mg/L 500 

DBO mg/L 5 Sól. em suspensão mg/L 100 

Oxigênio dissolvido mg/L 5 Sól. sedimentáveis mg/L - 

pH adim. 6 a 9 Dureza mg/L - 

Temperatura º C 40 ABS mg/L 0,5 

Turbidez NTU 100 Bário mg/L 0,7 

Cor verdadeira Pt/Co natural Fósforo total mg/L 0,1 

Temperatura º C 40 Nitrato mg/L 10 

 

 

Obviamente, os resultados dos monitoramentos ao longo dos anos poderão indicar 

possibilidade de melhor direcionamento dos esforços de acompanhamento da qualidade das 

águas superficiais no entorno da mineração. De qualquer forma, considerando que o avanço na 

direção Sul da Mina da Bocaina - CSN Arcos se dará de maneira progressiva, recomenda-se a 

manutenção do formato por 4 anos para posterior reavaliação.  
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 Monitoramentos Hidrogeológicos 

Responsável: Equipes de Mineração e Meio Ambiente da Mina da Bocaina – CSN Arcos. 

A CSN contratou em 2017 a empresa especializada em hidrogeologia MDGEO para realizar 

estudo de atualização do modelo hidrogeológico numérico da mina da Bocaina (MDGEO, 2017). 

O modelo numérico utilizou como base o estudo desenvolvido pela própria MDGEO em 

2012, intitulado “Estudos Hidrogeológicos para Instrução do Pedido de Outorga de Rebaixamento 

do Nível de Água Subterrânea da Mineração Bocaina, da CSN em Arcos – Minas Gerais”, número 

do documento R-CSN300-04- MN-RF” (MDGEO, 2012). 

O trabalho constituiu na atualização do modelo hidrogeológico numérico Mina de Bocaina. 

Procedeu-se com a atualização do modelo em regime transiente e foi realizada uma simulação de 

rebaixamento de nível d’água em regime transiente considerando os planos de lavra 

disponibilizados pela CSN. Foram utilizados dados de monitoramento hidrológico e hidrogeológico 

até novembro de 2016, conforme os dados também disponibilizados pela CSN (MDGEO, 2017). 

O estudo da MDGEO trouxe as seguintes recomendações: 

▪ Retomada do monitoramento das vazões nos córregos Candonga e Santo Antônio, a fim 

de garantir o controle e acompanhamento das suas vazões; 

▪ Ampliação da rede de monitoramento do nível d á́gua com novos instrumentos distribuídos 

pela área de entorno da mina; 

▪ Realização de ensaios de bombeamento e interferências que permitiriam uma melhor 

calibração dos parâmetros hidrodinâmicos, refinando o modelo numérico. 

Considerando que o mesmo estudo indica uma condição de alteração nas vazões do 

córrego Santo Antônio, mitigáveis a partir do bombeamento de água da cava para o referido 

córrego, faz-se necessário considerar a adoção das recomendações daquele estudo como 

ferramenta de monitoramento hidrogeológico e manutenção das características naturais do 

córrego Santo Antônio. 

 

 

5.4.6. Marcos de Execução do Programa e Cronograma 

O cronograma para os primeiros 4 anos de desenvolvimento das atividades do Programa 

de Proteção e Monitoramento dos Recursos Hídricos após a emissão da licença é apresentado a 

seguir, na Figura 101. 
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Figura 101 – Cronograma do Programa de Proteção e Monitoramento dos Recursos Hídricos. 

 

 

 

5.4.7. Resultados Esperados, Indicadores e Monitoramentos 

A Tabela 37 apresenta a estrutura de indicadores para monitoramento da eficiência do 

Programa de Proteção e Monitoramento dos Recursos Hídricos. 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

1 Conservação / instalação de estruturas de drenagem

1.1 Manutenção das estruturas existentes

1.2 Inspeção periódica dos dispositivosde drenagem

2 Ações específicas nas novas frentes de lavra

2.1 Direcionamento correto das águas pluviais conforme desenvolvimento das novas frentes de lavra

2.2 Instalação de estruturas nas novas frentes de lavra* conforme desenvolvimento das novas frentes de lavra

2.3
Instalação de barreiras para cobertura do solo (onde 

necessário)
conforme desenvolvimento das novas frentes de lavra

3 Controle de efluentes

3.1 Execução Programa Controle de Efluentes

4 Atividades de Manutenção

4.1
Treinamentos e equipamentos p/ proteção contra a 

contaminação do solo e da água

5 Gestão de Resíduos

5.1 Acondicionamento e destinação adequada de resíduos

6 Monitoramentos dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos

6.1
Monitoramento Barragem B3, rio Candonga e córrego 

Santo Antônio

6.2
Monitoramento vazões rio Candonga e córrego Santo 

Antônio

6.3 Complementação da rede piezométrica 

6.4 Monitoramento do n.a. nos piezômetros

6.5 Realização de ensaios de bombeamento

* as instalações deverão ocorrer conforme ocorrerem os avanços de lavra

Programa de Proteção e Monitoramento dos Recursos Hídricos

Descrição das Etapas
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4
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Tabela 37 - Indicadores de Desempenho do Programa de Proteção e Monitoramento dos Recursos Hídricos da Mina da Bocaina – CSN Arcos. 

Indicador 
Local de 

Execução 
Metas Métrica Formas de Medição Frequência 

Vazão de 
bombeamento da mina 

Sump da mina Não aplicável  Não aplicável  
Medição da vazão do 

bombeamento da cava 
Diária 

Vazões rio Candonga e 
córrego Santo Antônio 

a montante / jusante 

Locais 
indicados 

Estudo 
Hidrogeológico 

Atender vazões de 
baixo impacto 

previstas no Estudo 
Hidrogeológico 

Valores de referência do Estudo 
Hidrogeológico 

Medição de vazão no córrego 
Santo Antônio (molinete ou 
vertedouro) e medição do 

bombeamento da cava 

Quinzenal 

Nível d’água do 
aquífero 

Malha de 
piezômetros 

Não aplicável  Não aplicável  Sonda ou data logger. Quinzenal 

Qualidade das águas 
superficiais  

Barr. B3, rio 
Candonga e 
Córr. Santo 

Antônio 

100% sem alteração 
entre montante e 

jusante 

Conformidade dos parâmetros com 
a DN COPAM/CERH 01/2005 

Monitoramentos das águas 
superficiais 

Semestral 
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5.5. Programa de Controle de Efluentes 

Como apresentado no Volume 1 do EIA, a Mina da Bocaina – CSN Arcos conta com os 

seguintes equipamentos de tratamento de efluentes: 

▪ Uma estação de tratamento de efluentes sanitários (ETE) instalada próximo ao prédio da 

área administrativa, a qual recebe as contribuições das instalações sanitárias de todas as 

edificações (escritório da mineração, administrativo, oficina, refeitório, vestiários); 

▪ Uma caixa separadora água/óleo no lavador de peças da oficina da mineração; 

▪ Uma caixa separadora água/óleo no posto de abastecimento da mineração. 

De acordo com o projeto da empresa, não haverá mudanças em relação aos dispositivos 

relacionados acima. As alterações nas condições operacionais desses sistemas são, basicamente, 

o aumento no número de contribuintes para a ETE de efluentes sanitários, e o aumento do volume 

de efluentes nos separadores água/óleo em decorrência do incremento nas atividades 

relacionadas a estas instalações. No entanto, os sistemas foram considerados pela empresa como 

suficientes para o atendimento da demanda, e os desempenhos dos sistemas serão 

acompanhados por meio dos monitoramentos periódicos. 

 

5.5.1. Objetivo geral 

O presente programa tem como objetivo principal estabelecer as premissas para garantir 

que o lançamento dos efluentes da Mina da Bocaina – CSN ocorram de acordo com os padrões 

legais de lançamento. 

 

5.5.2. Objetivos específicos 

São objetivos específicos deste programa: 

▪ Minimizar qualquer possibilidade de poluição de recursos hídricos por efluentes da Mina da 

Bocaina – CSN Arcos; 

▪ Cumprir o Plano de Monitoramento dos efluentes, garantindo a verificação periódica dos 

sistemas de tratamento de efluentes; 

▪ Atender aos padrões legais de lançamento de efluentes. 

 

5.5.3. Área de Abrangência do Programa 

Este programa abrange as instalações sanitárias da área da Mina da Bocaina – CSN Arcos 

e áreas do lavador e posto de combustíveis. 

 

5.5.4. Diretrizes, Normas e Documentos de Referência 

A Tabela 58Tabela 38, a seguir, relaciona o conjunto das principais diretrizes, normas e 

documentos relacionados ao presente programa. 
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Tabela 38 – Diretrizes, normas e documentos de referência aplicados. 

Diretrizes, normas e documentos de referência.  

Lei Nº 9.433, de 
08/01/1997 

Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, que dispõe sobre o enquadramento dos 

recursos hídricos considerando seus usos preponderantes. 

Lei nº 13.199, de 
29/01/1999 

Institui A Política Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema Estadual de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos - SEGRH-MG 

Decreto Estadual 
41578, de 08/03/2001 

Regulamenta a Lei nº 13.199, de 29 de janeiro de 1999, que dispõe sobre a 

Política Estadual de Recursos Hídricos. 

Resolução CONAMA nº 
357, de 17/03/2005 

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para 

o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de 

lançamento de efluentes, e dá outras providências. 

Resolução CONAMA nº 
430, de 13/05/2011 

Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, 

complementa e altera a Resolução CONAMA n° 357/2005. 

DN COPAM/CERH nº 
01, de 17/03/2005 

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para 

o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de 

lançamento de efluentes, e dá outras providências. 

DN COPAM/CERH nº 
05, de 14/09/2017 

Estabelece diretrizes e procedimentos para a definição de áreas de restrição 

e controle do uso das águas subterrâneas e dá outras providências. 

 

 

5.5.5. Ações Previstas 

A seguir são descritas as atividades de execução deste programa, com a indicação dos 

respectivos responsáveis. 

 

 Monitoramentos dos Efluentes 

Responsável: Equipe de Meio Ambiente da Mina da Bocaina – CSN Arcos. 

A CSN já realiza o monitoramento de seus efluentes trimestralmente. Os parâmetros 

monitorados e os valores de referência conforme DN COPAM/CERH 01/2005 são indicados na 

Tabela 34, na página seguinte. 

Considerando que não há alterações significativas com relação à geração dos efluentes, 

sugere-se manter o monitoramento conforme descrito na Tabela 39. 
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Tabela 39 – Parâmetros monitorados nos efluentes da Mina da Bocaina – CSN Arcos. 

Parâmetros de Monitoramento de Efluentes 

Parâmetro Unid. 

V.M.P. DN 

COPAM/CERH 

01/2005 ETE S.A.O.s 

Temperatura º C 40 Sim Sim 

pH adim. 6 a 9 Sim Sim 

Óleos minerais mg/L 20 Sim Sim 

Óleos vegetais e gorduras 

animais 
mg/L 50 Sim Sim 

Coliformes totais NMP/100 mL - Sim - 

Coliformes fecais NMP/100 mL -* Sim - 

E. coli UFC/100 mL -* Sim - 

DQO mg/L 180** Sim - 

DBO5 mg/L 60*** Sim* - 

Sólidos Suspensos Totais mg/L 150 Sim Sim 

Sól. sedimentáveis mg/L 1 Sim Sim 

ABS (surfactantes) mg/L 2 Sim Sim 

Fenóis totais mg/L C6H5OH 0,5 - Sim 

*requeridos na Declaração de Carga Poluidora. 

**ou tratamento com eficiência de redução de DQO em no mínimo 55% e média anual igual ou superior a 

65% 

*** ou tratamento com eficiência de redução de DBO em no mínimo 60% e média anual igual ou superior a 

70%. 

 

 

 Manutenção dos Sistemas de Tratamento de Efluentes 

Responsável: Gerência de Operação de Mina 

Os sistemas de tratamento de efluentes requerem manutenção periódica para que se 

mantenham em condições apropriadas para o correto tratamento dos efluentes. As ações de 

manutenção previstas são: 

▪ ETE: limpeza do gradeamento (semestral ou conforme necessidade); limpeza das caixas 

de passagem / locais de amostragem (após amostragens ou conforme necessidade)/; 

limpeza e retirada do lodo (anual ou conforme a necessidade).  

▪ S.A.O.s: limpeza do gradeamento e caixa de areia (trimestral ou conforme necessidade); 

limpeza das caixas de passagem / locais de amostragem (após amostragens ou conforme 

necessidade.  
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5.5.6. Marcos de Execução do Programa e Cronograma 

Uma vez que se trata de um empreendimento já em operação, e que as medidas de 

ampliação não incluem nenhuma alteração das medidas já em curso, pode se considerar que a 

execução deste programa é, basicamente, a continuidade das ações realizadas pela empresa para 

o devido tratamento de seus efluentes antes do descarte. 

O cronograma para os primeiros 4 anos de desenvolvimento das atividades previstas nesse 

programa após a emissão da licença é apresentado a seguir, na Figura 111. 

 

Figura 102 – Cronograma do Programa de Controle de Efluentes da Mina da Bocaina – CSN Arcos. 

 

 

 

 

5.5.7. Resultados Esperados, Indicadores e Monitoramentos 

A Tabela 40 apresenta a estrutura de indicadores para monitoramento da eficiência do 

Programa de Controle de Efluentes. 

 

 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

1 Manutenção das estruturas existentes

1.1 Inspeção dos sistemas de tratamento

1.2
Limpeza dos sistemas de tratamento - ETE efluentes 

sanitários

1.3
Limpeza dos sistemas de tratamento - separadores 

água/óleo

2 Monitoramentos dos efluentes

2.1 Monitoramento do S.A.O. do lavador da oficina

2.2 Monitoramento do S.A.O. do posto de combustíveis

2.3 Monitoramento da ETE efluentes sanitários

Programa de Controle de Efluentes

Descrição das Etapas
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4
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Tabela 40 - Indicadores de Desempenho do Programa de Controle de Efluentes da Mina da Bocaina – CSN Arcos. 

Indicador 
Local de 

Execução 
Metas Métrica Formas de Medição Frequência 

Padrão de lançamento 
do efluente da ETE 

Entrada / saída 
da ETE 

100% resultados em 
conformidade com 

V.M.P. DN 
COPAM/CERH 

01/2005 

V.M.P. DN COPAM/CERH 01/2005 
Amostragem do efluente e 

análise por laboratório 
credenciado 

Trimestral 

Padrão de lançamento 
do efluente das S.A.O.s 

Saída  das 
S.A.O.s 

100% resultados em 
conformidade com 

V.M.P. DN 
COPAM/CERH 

01/2005 

V.M.P. DN COPAM/CERH 01/2005 
Amostragem do efluente e 

análise por laboratório 
credenciado 

Trimestral 
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5.6. Programa de Controle e Monitoramento de Ruídos e Vibrações 

Os ruídos e vibrações são impactos de grande percepção pelos moradores e comunidades 

situados na região de inserção do empreendimento. Como mostrado na análise de impactos (item 

), tais aspectos ambientais também estão relacionados com o afugentamento da fauna (ruído e 

sobrepressão atmosférica) e com a possibilidade de danos estruturais ao patrimônio espeleológico 

(vibrações do desmonte de rochas com explosivos). Resta claro, portanto, a importância de que 

as atividades de lavra e beneficiamento na Mina da Bocaina – CSN Arcos sejam realizadas sob 

um rígido controle de suas emissões de ruídos e vibrações. 

As atividades da Mina da Bocaina – CSN Arcos relacionadas com a geração de ruído e/ou 

vibração estão indicadas na Tabela 41, na página seguinte. A tonalidade de verde mais escuro 

indica atividades operacionais com maior impacto na geração de ruídos. 

Obviamente, por tratar-se de um empreendimento já em franca atividade durante décadas, 

ruídos e vibrações são aspectos ambientais já tratados pela empresa. Considerando a ampliação, 

há previsão de ampliação do número de desmontes de rocha com explosivos por ano, bem como 

ampliação dos limites físicos da cava e do volume de minério movimentado nas operações de lavra 

e beneficiado nas UTMs. Todas essas condições deverão ser tratadas nos termos previstos neste 

programa a fim de garantir níveis adequados de ruído e vibração a partir da Mina da Bocaina – 

CSN Arcos. 
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Tabela 41 – Atividades do empreendimento e respectivas características da geração de ruído e 

vibração. 

 

 

 

 

5.6.1. Objetivo geral 

O presente programa tem por objetivo garantir que as operações ocorram com níveis 

adequados de geração de ruído e vibrações no solo, de maneira a evitar incômodos ou prejuízos 

ao entorno e também danos ao patrimônio espeleológico. 
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Contratação, mobilização e 

capacitação da mão de obra 
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Abertura de novas frentes de lavra
Deton. explosivos, 

máquinas pesadas
 -

Detonação de 

explosivos

Decapeamento / movimentação de 

solo argiloso
Máquinas pesadas  -  -  -  -  -

Transporte de solo / argila Máquinas pesadas  -  -  -  -  -

Perfuração Perfuratrizes  -  -  - Perfuratrizes  -  -  -

Desmonte de rocha com explosivos
Detonação de 

explosivos
 -  -  -

Detonação de 

explosivos

Carregamento e transporte de minério 

ROM
Máquinas pesadas  -  -  -  -  -

Britagem e classificação do calcário
Operação dos equi-

pamentos das UTMs
 -  -  -  -  -

Conserv. estradas, sist. de drenagem 

e estabilidade de taludes
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Deságue da cava  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Captação e uso de água  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Manutenção e abastecimento da frota 

(Caminhão Comboio)
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Manutenção de equipamentos e 

veículos
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Abastecimento de veículos e 

lubrificação
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Atividades administrativas e de apoio à 

produção
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Recebimento e armazenagem de 

insumos
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Medidas Mitigadoras

G
e
ra

ç
ã
o

 d
e
 r

u
íd

o
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gerado 
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vibração gerada

Alto Baixo

Grau de ruído / vibração 

gerado pela atividade:
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5.6.2. Objetivos específicos 

São objetivos específicos deste programa: 

▪ Estabelecer mecanismos adequados de acompanhamento (monitoramento) dos níveis de 

ruído e vibração; 

▪ Descrever a metodologia do Plano de Atenuação das vibrações para áreas sensíveis da 

cava; 

▪ Definir os indicadores ambientais de referência para ambos os aspectos ambientais; 

▪ Propor as bases para a tomada de medidas de atenuação dos ruídos e vibrações em caso 

de desvios das metas estabelecidas ou incômodos às comunidades. 

 

5.6.3. Área de Abrangência do Programa 

Este programa abrange tanto a Área Diretamente Afetada (ADA) pelo empreendimento 

como sua Área de Influência Direta (AID), onde situam-se as comunidades consideradas  

receptores sensíveis aos impactos decorrentes dos ruídos e vibrações da Mina da Bocaina – CSN 

Arcos. 

 

5.6.4. Diretrizes, Normas e Documentos de Referência 

A Tabela 42, a seguir, relaciona o conjunto das principais diretrizes, normas e documentos 

relacionados ao presente programa. 

 

Tabela 42 – Diretrizes, normas e documentos de referência para o Programa de Controle e 

Monitoramento de Ruídos e Vibrações. 

Diretrizes, normas e documentos de referência.  

Ruído 

Resolução CONAMA 

01 de 08/03/1990 

Dispõe sobre critérios de padrões de emissão de ruídos decorrentes de 

quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as 

de propaganda política.  

Lei Estadual nº 

10100, de 17/01/1990 

Altera a Lei 7302/1978 e define os níveis sonoros considerados prejudiciais à 

saúde, à segurança ou ao sossego público no Estado de Minas Gerais. 

Norma ABNT NBR 

10151:2019 Versão 

Corrigida:2020  

Título: Acústica - Medição e avaliação de níveis de pressão sonora em áreas 

habitadas - Aplicação de uso geral. 

Estabelece procedimento para medição e avaliação de níveis de pressão sonora 

em ambientes externos às edificações, em áreas destinadas à ocupação 

humana, em função da finalidade de uso e ocupação do solo. 

IFC General EHS 

Guidance (2007) 

Define diretrizes quanto aos níveis de pressão sonora e metodologia de 

monitoramento 

Ruído e Vibração 

Norma ABNT NBR 

9653:2018 Versão 

Corrigida:2018  

Título: Guia para avaliação dos efeitos provocados pelo uso de explosivos nas 

minerações em áreas urbanas. 

Especifica a metodologia para reduzir os riscos inerentes ao desmonte de rocha 

com uso de explosivos em indústria de mineração e construção em geral. 

NRM DNPM nº 16 – 

Portaria DNPM 237, 

de 18/10/2001  

Norma Regulamentadora de Mineração – Operação com Explosivos e 

Acessórios. 
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Diretrizes, normas e documentos de referência.  

Disciplina o aproveitamento racional das jazidas, considerando-se as condições 

técnicas e tecnológicas de operação, de segurança e de proteção ao meio 

ambiente.  

Vibração 

Decreto Fed. nº 

99556, de 01/10/1990 

Dispõe sobre a proteção das cavidades naturais subterrâneas existentes no 

território nacional, e dá outras providências. 

Decreto Fed. nº 6640, 

de 07/11/2008 

Altera dispositivos do Decreto Federal 99556/1990, estabelecendo os critérios 

de grau de relevância de cavidade, compensação por impactos irreversíveis e 

outros 

Resolução CONAMA 

347 de 10/09/2004 
Dispõe sobre a proteção do patrimônio espeleológico.  

Instrução de Serviço 

SISEMA 08/2017 rev. 

1, de 05/10/2018 

Dispõe sobre os procedimentos para a instrução dos processos de licenciamento 

ambiental de empreendimentos efetiva ou potencialmente capazes de causar 

impactos sobre cavidades naturais subterrâneas e suas áreas de influência. 

Publicação ICMBio, 

2016 

Sismografia Aplicada à Proteção do Patrimônio Espeleológico - Contribuição 

Técnica à Análise de Estudos Ambientais  

Publicação ICMBio, 

2016 

Sismografia Aplicada à Proteção do Patrimônio Espeleológico - Orientações 

Básicas à Realização de Estudos Ambientais. Edição Revisada  

 

 

 

5.6.5. Ações Previstas Relacionadas ao Controle da Poluição Sonora 

Os níveis de pressão sonora e sobrepressão acústica aplicáveis ao empreendimento são 

estabelecidos pelos seguintes instrumentos legais / normativos: 

▪ Lei Estadual 10.100/1990: +10 dB(A) acima do ruído de fundo existente no local, sem 

tráfego; e 70 dB(A) durante o dia e 60 dB(A) durante a noite, entre 22h00m e 06h00m. 

▪ Resolução CONAMA 01/1990 e Norma ABNT NBR 10151:2019 Versão Corrigida:2020: 

nível de critério de avaliação (NCA) conforme descrito na Tabela 43, a seguir. 

 

Tabela 43 – Nível de critério de avaliação NCA para ambientes externos, em dB(A). Fonte: ABNT 

NBR10151. 

Diretrizes, normas e documentos de referência.  

Tipos de Áreas Diurno Noturno 

Áreas de sítios e fazendas 40 35 

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas 50 45 

Área mista, predominantemente residencial 55 50 

Área mista, com vocação comercial e administrativa 60 55 

Área mista, com vocação recreacional 65 55 

Área predominantemente industrial 70 60 

 

▪ Norma ABNT NBR 9653:2018 Versão Corrigida:2018: pressão acústica, medida além da 

área de operação, não pode ultrapassar o valor de 100 Pa, o que corresponde a um nível 

de pressão acústica de 134 dBL pico. 
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O conjunto de medidas relacionadas a seguir visa estabelecer os mecanismos necessários 

para que as condições aplicáveis ao empreendimento previstas nos regulamentos citados 

acima sejam plenamente atendidas.  

 

 

 Adoção de Medidas de Prevenção à Emissão Excessiva de Ruídos 

Responsável: Equipe da Mineração. 

Conforme indicado no item 5.6, uma série de operações da mineração são geradoras de 

ruídos e, portanto, tais fontes devem ser devidamente controladas a fim de evitar níveis excessivos 

e desnecessários provenientes da Mina da Bocaina – CSN Arcos. 

Nesse sentido, a unidade deve realizar continuamente uma série de medidas para o 

controle do nível adequado de ruídos, a saber: 

▪ Manutenção e lubrificação apropriada dos equipamentos rodantes de carga e transporte 

da mineração a fim de eliminar emissões de ruídos; 

▪ Manutenção e lubrificação apropriada dos roletes de transportadores de correias, bem 

como dos demais equipamentos giratórios das UTMs; 

▪ Manutenção dos abafadores / atenuadores de ruídos existentes em escapamentos de 

veículos e exaustão dos gases de ventiladores; 

▪ Regulagem dos níveis sonoros dos alarmes de ré de veículos e equipamentos; 

▪ Manutenção das vias internas para minimizar os ruídos das trepidações e do tráfego em 

geral. 

Tais medidas fazem parte da rotina de operação e manutenção da mineração e devem ser 

objeto de atenção da equipe da mineração ao longo de todo o ano. 

 

 

 Monitoramentos de ruídos 

Responsável: Gerência de Meio Ambiente. 

Os monitoramentos de ruídos devem ser feitos em conformidade com os requisitos 

especificados pelas normas ABNT NBR 10152:2017 Versão Corrigida:2020 (ruído) e NBR 

9653:2018 Versão Corrigida:2018 (sobrepressão acústica).  

 

5.6.5.2.1. Monitoramento do ruído visando o conforto da comunidade (NBR 10151): 

A empresa contratada para executar o monitoramento de avaliação do nível de pressão 

sonora (ruído) deve realizar as campanhas atendendo integralmente os requisitos estabelecidos 

na norma ABNT NBR 10152:2017 Versão Corrigida:2020 (ABNT, 2020) para fins de avaliação da 

aceitabilidade do ruído em comunidades, independentemente da existência de reclamações. 
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As medições devem atender os critérios da referida norma ABNT (ABNT, 2020) tanto no 

tocante aos requisitos aplicáveis ao equipamento de medição quanto ao procedimento de 

realização das medições. 

A CSN já realiza semestralmente o monitoramento do nível de pressão sonora equivalente 

(LAeq), expresso em dB(A), em 6 pontos de monitoramento situados ao redor do complexo mínero-

industrial. Considerando que haverá uma progressão da cava com aumento do pit na porção Sul, 

faz-se necessário uma maior atenção quanto aos eventuais efeitos dessa expansão da cava. 

Assim, sugere-se que seja acrescentado um novo ponto de monitoramento de ruído ambiente. A 

empresa também deve verificar a conformidade dos pontos de monitoramento em relação ao 

estabelecido na norma ABNT NBR 10151, item 7.5 – “Locais e pontos de medição”. 

As coordenadas de referência dos pontos são indicadas na Tabela 44, e os pontos 

mostrados na Figura 103. 

 

Tabela 44 – Pontos de monitoramento dos níveis de pressão sonora conforme ABNT 

NBR10151:2020 realizados atualmente, e sugeridos para avaliação adicional. 

Pontos de Monitoramento de ruído conforme NBR 10151:2020 

ID Ponto 

Coordenadas UTM 

(23K, datum SIRGAS 

2000) 

Diurno Noturno 

Pontos atuais 

P_ruido01 438874 / 7751689 P_ruido02A 440383 / 7754495 

P_ruido03A 436227 / 7752032 P_ruido04 440006 / 7753036 

P_ruido05A 437062 / 7754165 P_ruido06 437001 / 7753510 

Ponto acrescido 

P_ruido07_novo 437663 / 7751384 

 

A seguinte alteração se faz necessária: 

▪ Ponto 07 – novo: o Ponto 07 está localizado na propriedade rural mais próxima da parte 

Sul da Mina da Bocaina – CSN Arcos. Considerando que os avanços de lavra futuros se 

darão em direção ao Sul, recomenda-se acrescer este ponto de monitoramento. 

 

Sugere-se verificar e, se necessário, ajustar o tempo de monitoramento em cada ponto de 

amostragem a fim de garantir que os dados gerados sejam representativos da realidade local. O 

arranjo deve ser definido pela empresa juntamente com a contratada a fim de atingir esta condição, 

podendo ser consultadas fontes como as normas brasileiras, as diretrizes do Banco Mundial (IFC, 

2007) e outras referências. 
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5.6.5.2.2. Monitoramento da sobrepressão acústica de detonações (NBR 9653): 

A empresa deve ajustar com o órgão ambiental sobre a necessidade ou não do 

monitoramento do nível de pressão acústica de acordo com os requisitos especificados pela norma 

ABNT NBR 9653:2018 Versão Corrigida:2018 (ABNT, 2018), mais especificamente o 

procedimento descrito no item 4.1 da referida norma.  

 

 

 Medidas Adicionais de Mitigação de Ruídos 

Responsável: Gerência de Meio Ambiente. 

Caso os resultados dos monitoramentos apontem ultrapassagem dos limites com a adoção 

das medidas rotineiras de controle de ruídos adotadas nas atividades descritas na Tabela 41, item 

5.6 deste programa, a empresa deverá então analisar a adoção de medidas de outra natureza para 

a mitigação dos ruídos provenientes da mineração. 

Obviamente, a primeira ação a ser realizada neste caso é identificar a(s) fonte(s) de ruído 

causadora do desvio; se necessário, deve ser conduzido um levantamento de fontes de ruído, ou 

até mesmo uma modelagem, utilizando-se também de dados primários de geração de ruídos, de 

forma a indicar corretamente a fonte do desvio. 

Uma vez identificada a(s) fonte(s), deve-se investigar a causa raiz e mapear alternativas 

que podem ser adotadas. Dentre as medidas que podem ser empregadas para a atenuação de 

ruídos da mineração, encontram-se: 

▪ Instalação de abafadores / atenuadores de ruído em dutos de exaustão de gases, ou 

redirecionamento dos mesmos; 

▪ Confinamento ou tratamento acústico de equipamentos fixos geradores de ruído; 

▪ Reposicionamento de equipamentos ou vias internas da mineração; 

▪ Instalação de barreiras acústicas (bermas, pequenos depósitos, barreiras instaladas, etc.); 

▪ Seleção / substituição de equipamentos por outros com menor nível de ruído. 

Nos casos de desvios nos níveis de sobrepressão acústica, são as condições do Plano de 

Fogo que deverão ser analisadas a fim de identificar possibilidades de melhoria. 

 

 

5.6.6. Ações Previstas para Mitigação e Controle das Vibrações no Solo 

Os seguintes instrumentos legais / normativos estabelecem níveis de pressão sonora e 

sobrepressão acústica aplicáveis ao empreendimento: 

▪ Norma ABNT NBR 9653:2018 Versão Corrigida:2018: conforme descrito na definição de 

escopo desta norma, a mesma se aplica para a avaliação de ruídos impulsivos, vibrações 

pelo terreno e ultralançamentos decorrentes do desmonte de rochas por explosivos, sendo 

facultada sua aplicação em minerações localizadas em áreas não urbanas, e também como 
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referência para avaliações dos efeitos físicos provocados pelos desmontes de rochas com 

explosivos sobre cavidades naturais subterrâneas (ABNT, 2018). 

Os riscos de ocorrência de danos induzidos pelas vibrações transmitidas pelo meio físico 

devem ser avaliados levando-se em consideração a magnitude e a frequência da vibração 

da partícula (ABNT, 2018). 

Os limites para velocidade de vibração de partícula de pico acima dos quais podem ocorrer 

danos induzidos pelas vibrações transmitidas pelo meio físico são apresentados 

numericamente na Tabela 45 e graficamente na Figura 104 (ABNT, 2018). 

 

Tabela 45 – Limites de velocidade de vibração de partícula de pico por faixas de frequência. Fonte: 

(ABNT, 2018). 

 

 

Figura 104 – Representação gráfica dos limites de velocidade de vibração de partícula de pico por 

faixas de frequência. Fonte: (ABNT, 2018). 

 

 

A empresa deverá prover o empreendimento das medidas necessárias para que as 

condições acima sejam plenamente atendidas. Para isso, este programa contempla o conjunto de 

medidas relacionadas a seguir. 
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 Medidas de Prevenção à Vibração Excessiva no Desmonte de Rochas 

Responsável: Gerência de Operação de Mina. 

Os impactos potenciais originados por vibrações excessivas têm natureza intrinsicamente 

irreversível: são danos estruturais e, no caso da Mina da Bocaina – CSN Arcos, envolvem também 

os elementos do patrimônio espeleológico presente no entorno da mineração.  

Portanto, a adoção de medidas de prevenção à vibração excessiva é uma necessidade, e 

faz parte do dia-a-dia do planejamento de desmontes de rocha com explosivos na mineração. 

Cabe ressaltar que a Mina da Bocaina – CSN Arcos realiza monitoramentos sismográficos há pelo 

menos 20 anos o que, por consequência, se traduz em um vasto conhecimento acerca do 

comportamento do maciço quando das detonações. 

O item 4 da IS SISEMA 08/2017 rev.1 trata da Avaliação de Impactos na Área de Influência 

e determina a solicitação dos seguintes estudos: 

▪ “Estudo de verificação da intensidade das vibrações nas cavidades provenientes das fontes 

mecânicas em casos de atividades que tenham potencial de ocasionar vibração, – este 

estudo consiste em um ensaio simulando a operação de máquinas, tratores, caminhões, 

detonações e etc. nas proximidades das cavidades com o objetivo de estabelecer um limite 

de segurança para a operação da atividade no entorno das cavidades; 

▪ […] 

▪ Apresentar proposta de controle e/ou mitigação para todos os impactos identificados”. 

Quanto ao estudo de vibração previsto no primeiro item, o empreendedor disponibilizou o 

estudo intitulado “Estudo de Sismografia Aplicada ao Patrimônio Espeleológico – CSN Arcos” 

(MLF, 2019). o qual traz a seguinte definição quanto ao limite de segurança para a operação no 

entorno das cavidades: 

- “Todos os dados de acompanhamento das detonações, mostram que os 

processos de dissipação de energia se dão dentro de um raio de 30.0m, quando 

os valores de PGVs se reduzem drasticamente; os dados das tomografias 

sísmicas realizadas antes e após as detonações, mostram que não se alteram as 

condições estruturais do maciço, dentro da zona de atenuação, o que permite com 

segurança afirmar que um raio de exclusão para as cavidades, deverá obedecer 

uma distância mínima de 30.0m em relação às detonações de lavra; 

- Os dados de monitoramento, mostram que as atividades de lavra, não alteraram 

as condições estruturais das regiões de entorno das cavidades, não interferindo 

com processos de reativação de estruturas geológicas, ou de instauração de 

quebras mecânicas; o que pode ser verificado através das tomografias sísmicas 

feitas de forma contínua durante todo o período de monitoramento; 

- As constatações do item anterior, permitem afirmar que não foram alteradas, as 

condições estruturais das regiões de entorno das 107 cavidades dentro da área 
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de influência da lavra da Cava da Mina de Bocaina em função de aspectos 

relacionados a velocidade de vibração de partículas, estando, portanto, mantidas 

as suas características hidrogeológicas no que respeita aos parâmetros de 

transmissividade  hídrica e de capacidade de armazenamento hídrico; 

- Com relação ao distanciamento mínimo de 30.0m em relação às atividades de 

desmonte, os dados de monitoramento, permitem afirmar que também estarão 

preservadas as características hidrogeológicas, uma vez que os processos de 

atenuação de energia após detonações dentro deste perímetro, não alteraram as 

condições estruturais do maciço como pôde ser percebido através das 

tomografias sísmicas apresentadas nos mapas de variação de velocidade de 

propagação de ondas; 

- Portanto, recomenda-se com base nos dados e informações de monitoramento 

microssísmico, que permitiram acompanhar e caracterizar o comportamento do 

maciço na região de entorno das 107 cavidades naturais monitoradas, que se 

adote, com confortáveis condições de segurança técnica raios de influência e 

exclusão em torno destas cavidades, com 50.0m de distância para as detonações, 

em conformidade com os mapas apresentados nas figuras a seguir” (MLF, 2019). 

Considerando a indicação do estudo de sísmica (MLF, 2019) descrita acima, a medida de 

prevenção aos efeitos adversos da vibração sobre as cavidades mais importante é a manutenção 

da distância de segurança de 50 metros. Este aspecto foi discutido e apresentado em detalhes no 

documento que trata da Avaliação dos Impactos Ambientais da Mina da Bocaina – CSN Arcos 

sobre as cavidades naturais subterrâneas (SIGNUS VITAE, GEODO E SUBTERRÂNEA, 2020).  

Vale ainda que o estudo de definição das áreas de influência das cavidades (AICs) 

(GEODO e SIGNUS VITAE, 2020) levou em consideração esse limite de segurança de 50 m para 

os efeitos das detonações, ou seja, todas as AICs do Estudo de Área de Influência tem, no mínimo, 

um raio de 50 m ao redor de sua projeção horizontal. 

Considerando a indicação do estudo de sísmica (MLF, 2019), no presente trabalho adotou-

se o limite de segurança proposto de 50 m, e se considerou que cavidades a uma distância inferior 

a 50 dos limites da lavra podem vir a apresentar impactos irreversíveis decorrentes das 

detonações, o que portanto expõe as cavidades CSNBO 232 e CSNBO 233 (AIC 06); e CSNBO 

237, CSNBO 238, CSNBO 239, CSNBO 243 e CSNBO 244 (AIC 09) ao potencial impacto 

irreversível decorrente das detonações.  

A medida de mitigação prevista é a aplicada conforme previsto na revalidação das Licenças 

de Operação da mina: garantir a distância de segurança de 50 m das cavidades. Essa medida 

pode ser facilmente realizada pela equipe de mineração adotando “zonas de restrição para 

desmontes com explosivos”, de forma a obedecer à distância mínima de 50 m. Detalhes são 

fornecidos no Programa de Gestão do Patrimônio Espeleológico.  
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A Figura 105 descreve como devem ocorrer as tratativas a fim de verificação do Limite 

Operacional (zonas de restrição para desmontes com explosivos) a partir dos resultados do 

monitoramento. 

As práticas de reavaliação e ajustes dos Limites Operacionais utilizados como distância 

mínima de segurança devem ser periodicamente atualizadas ao longo de toda a vida útil da cava, 

de maneira que os elementos de controle se mantenham representativos da evolução dinâmica da 

cava, em concordância com as recomendações do CECAV/ICMBio (ICMBIO, 2016).  

Durante a operação da lavra na Mina da Bocaina – CSN Arcos, os resultados indicados 

como Limite Operacional deverão ser validados a partir dos dados de monitoramento colhidos nos 

desmontes realizados e com base no desenvolvimento do Modelo Projecional da cava, conforme 

descrito no item 5.6.6.4. 
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Figura 105 – Fluxograma de controle das emissões sísmicas decorrentes de atividade de desmonte 

de rocha com uso de explosivos – fase de operação das atividades. Fonte: (ICMBIO, 2016). 
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 Procedimentos em Relação às Populações Vizinhas 

Como indicado no Volume 2 – Parte 3 do EIA/RIMA, as comunidades próximas ao 

empreendimento são Corumbá, situada a 1 km a Sudeste da CSN, e Boca da Mata, situada a 

Noroeste e mais próxima da área industrial da CSN e da fábrica de cimento vizinha, como mostra 

a Figura 106. 

 

Figura 106 – Localização da Mina da Bocaina – CSN Arcos em relação às comunidades mais 

próximas. Fonte: (SIGNUS VITAE, 2020c). 

 

 

 

Conforme recomendações da NRM 16 e da norma ABNT NBR 9653:2018, os seguintes 

procedimentos devem ser adotados pela empresa em relação à comunidade: 

▪ Preceder os desmontes de avisos sonoros; 

▪ Implantar um sistema adequado de informação à população quanto às atividades de 

desmonte, incluindo aspectos como sinalização4, horário das detonações, procedimentos 

de segurança adotados e outras medidas que possam ser relevantes para as comunidades 

locais. Nesse sentido, deve-se estabelecer um mecanismo claro e abrangente de 

 

4 Inclusive sinalização sonora prévia. 

Mina da 
Bocaina

Limites propriedades CSN

Comunidade 
Boca da Mata

Arcos
(sede urbana)

Comunidade 
Corumbá
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comunicação às comunidades de Corumbá e Boca da Mata a respeito dos eventos de 

desmonte com explosivos; 

▪ Estabelecer também um mecanismo adequado para o registro de reclamações em 

formulário adequado, contendo pelos menos: nome e endereço do reclamante; data e 

horário do evento gerador da reclamação; tipo de incômodo verificado; providências 

tomadas pela empresa para minimizar os aspectos relativos ao objeto da reclamação;  

▪ Dar retorno ao reclamante quanto às tratativas implementadas para sanar o problema; 

▪ Adotar medidas adequadas para minimizar os efeitos sobre a população sempre que 

constatada a criticidade do impacto-alvo da reclamação; 

▪ Estabelecer um setor da empresa e um agente familiarizado com as operações de 

produção como responsável pela comunicação com a comunidade e prover os meios 

adequados (telefone, e-mail ou outros) para que haja uma efetiva comunicação. 

 

 Monitoramento Microsismográfico 

Responsável: Departamento de Meio Ambiente. 

A região de entorno da Mina da Bocaina – CSN Arcos já possui um Plano de Monitoramento 

Sismográfico operacionalizado, o qual foi protocolizado pela empresa em 15/02/2017, e 

posteriormente em 28/09/17 e 23/10/17 as devidas informações complementares solicitadas pelo 

órgão. Após as devidas análises e complementações, o projeto foi aprovado pela SUPRAM, 

conforme ofício OF.SUPRAM-ASF-1580/2017 recebido pela empresa em 10/11/2017.  

As etapas seguintes da implementação consistiram do processo de seleção e contratação 

da empresa responsável, seguida do recebimento dos instrumentos importados e, finalmente, da 

implantação da rede de monitoramento para então ter início os trabalhos de monitoramento 

sismográfico. Os monitoramentos sismográficos tiveram início em novembro de 2018 e após 

período de calibração e ajustes, as atividades encontram-se em ritmo normal de desenvolvimento.  

A distribuição do conjunto de sensores e estações de monitoramento microssísmico 

implantadas na Mina Bocaina são apresentados na Figura 107, na página seguinte. O sistema 

possui 8 sensores uniaxiais dispostos ao longo do maciço rochoso entre a cava da Mina da 

Bocaina e as cavidades objeto do monitoramento. 

O sistema monitoramento microssísmico executado na Mina da Bocaina – CSN Arcos 

realiza o monitoramento contínuo em regime de tempo integral (24/7), o que permite acompanhar 

todas as possíveis vibrações que ocorrem no maciço rochoso onde se insere a Mina da Bocaina – 

CSN Arcos. O sistema de monitoramento implementado também permite que seja realizada a 

predição das vibrações em todas as cavidades mapeadas nos estudos espeleológicos que 

acompanham o EIA/RIMA de referência para este PCA. 

Assim sendo, de acordo com as informações dos técnicos responsáveis pelo sistema de 

monitoramento microssísmico pode-se afirmar que o conjunto cárstico do entorno de 250 m da 

Mina da Bocaina – CSN Arcos é permanentemente monitorado quanto às vibrações. 
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Figura 107 – Mapa de localização e identificação dos sensores e estações de monitoramento 

microssísmico. Fonte: (FERREIRA & JUNIOR, 2019). 

 

 

O vasto conjunto de dados gerados a partir do monitoramento microssísmico necessita ser 

devidamente tratado para gerar informações que contribuam, de fato, para a proteção dos efeitos 

adversos das vibrações sobre as cavidades. Nesse sentido, faz-se necessário que os relatórios 

mensais gerados pela empresa contratada atendam aos requisitos previstos no item 4.4 da norma 

ABNT NBR 9653:2018 e tragam as seguintes informações detalhadas: 

▪ Indicação dos pontos de monitoramento das cavernas5. 

▪ Máximo valor da velocidade de vibração de partícula resultante de pico registrada em cada 

cavidade, relacionando com o respectivo desmonte de lavra, e indicação da distância em 

relação à mesma. 

 

5 Considerando que a empresa possui a projeção horizontal de todas as cavidades, a empresa pode utilizar-se desses 

dados para indicar os pontos / regiões das cavidades sujeitas a uma vibração mais intensa, atendendo assim o critério 

de “ponto de monitoramento representativo” de uma ou de um grupo de cavernas, conforme proposto por (ICMBIO 

2016). 
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▪ Valores de pico da velocidade de vibração de partícula para cada uma das três 

componentes (l, t e v) conforme norma ABNT NBR 9653:2018; 

▪ Valores de pico da aceleração de partícula para cada uma das três componentes (l, t e v) 

conforme norma ABNT NBR 9653:2018; 

▪ Valores de pico do deslocamento de partícula para cada uma das três componentes (l, t e 

v) conforme norma ABNT NBR 9653:2018; 

▪ Boletins de detonações / relatórios de fogo com as informações indicadas no Anexo B da 

norma ABNT NBR 9653:2018, incluindo as coordenadas do local dos desmontes e 

informações de identificação das bancadas da mina. 

▪ Resultados das calibrações realizadas no período de referência do relatório em função da 

frequência normal de calibração ou em função de ajustes / manutenção dos equipamentos, 

acompanhados de suas devidas incertezas de medição e certificados de calibração. 

▪ Para todos os fogos realizados nas “zonas de restrição”,  

▪ Identificação do responsável pelos monitoramentos realizados, com ART. 

Os dados do monitoramento microsismográfico também devem ser a fonte de dados e 

informações para a definição e aprimoramento do Modelo Projecional, descrito no item 5.6.6.4 a 

seguir. 

 

 Definição do Modelo Projecional (Plano de Atenuação de Vibrações) 

Responsável: Gerência de Operação de Mina. 

A prevenção quanto à ocorrência de vibrações excessivas com potencial de causarem 

danos ao patrimônio espeleológico é feita por meio da adoção de Limites Operacionais, construído 

a partir de um modelo conceitual de referência para a determinação da distância segura para o 

uso de explosivos. A este modelo denomina-se “Modelo Projecional”. 

Considerando-se a distância do local do desmonte e a carga máxima por espera, por meio 

determina-se o nível de vibração (PPV) decorrente de desmontes de rocha com uso de explosivos 

em função da Distância Escalonada. Os modelos de projeção sismográfica fazem uso de 

parâmetros de desempenho que devem ser calibrados ao padrão operacional de desmonte de 

rocha empregado na Mina da Bocaina, cujos dados foram apresentados no Volume 1 do EIA/RIMA 

(SIGNUS VITAE, 2020) e são reproduzidos na Tabela 46 a seguir. 
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Tabela 46 – Critérios técnicos do Plano de Fogo da Mina da Bocaina – CSN Arcos. Fonte: (SIGNUS 

VITAE, 2020). 

 

 

A calibração dos parâmetros de desempenho deverá ser realizada com vistas a tornar o 

modelo projecional representativo do comportamento real de atenuação sismográfica da área de 

lavra até a região do patrimônio espeleológico do entorno da Mina da Bocaina – CSN Arcos. A 

calibração dos parâmetros do modelo ocorre por meio dos resultados do monitoramento 

sismográfico, gerando uma de curva de comportamento resultante do modelo de projeção 

sismográfica após efetuada a calibração dos parâmetros de desempenho, conforme exemplo da 

Figura 108 (ICMBIO, 2016). 

 

Equipamentos  

Principais 

(ROC D7)

Equipamentos 

Secundários

(PWH 5000)

Altura do banco m 15,0 15,0

Afastamento m 2,5 2,4

Espaçamento m 6,0 3,5

Sub-furação m 0,75 0,75

Inclinação do furo graus 0° 0°

Profundidade dos furos m 15,75 15,75

m 9,8 11,2

 -

kg 63,2 40,7

m 3,0 2,3

 -

kg 28,0 12,1

Carga por furo kg 91,2 52,7

Consumo específico kg/t 0,150 0,155

Tampão m 3,00 2,30

Número de linhas por fogo Linhas 3 3

Número de furos por linha Furos 15 15

Número de furos por fogo Furos 45 45

Carga por espera Kg 91,2 40,7

Massa desmontada por furo t/furo 607,7 340,3

Massa desmontada por desmonte t/desm. 27.346,5 15.313,5

Percentual sobre o total de desmontes % 85% 15%

Volume anual a ser desmontado t 6.375.000 1.125.000

Número de desmontes por ano desm./ano 233 73

Esquema de Desmonte

Valor

Parâmetro Unidade

Esquema de Desmonte

Parâmetro geométricos do fogo 

Perfil de Carregamento

Carga de coluna ANFO a granel

Carga de fundo Emulsão encartuhada, com 1,15 g/cm³
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Figura 108 – Modelo de projeção sismográfica em função da distância escalonada. Fonte: (ICMBIO, 

2016). 

 

 

Os resultados de projeção sismográfica deverão ser gerados a partir dos registros de 

monitoramento e, ao serem apresentados, deverão estar acompanhados da respectiva análise de 

dispersão de dados – por exemplo, o erro máximo da estimativa ou o desvio padrão, em mm/s, de 

maneira similar ao apresentado pelo gráfico da Figura 108. 

A carga máxima por espera de explosivos e/ou a distância mínima (da caverna) associada 

à operação da atividade de desmonte de rocha com uso de explosivos é dada pelo limite 

operacional resultante, fornecido pelo cruzamento do erro máximo previsto com o limite de 

vibração (PPV) definido como critério de segurança à caverna – no caso, os limites previstos pela 

norma ABNT NBR 9653:2018. 

Com relação à determinação do limite operacional, conforme (ICMBIO, 2016) ressalta-se 

que: 

▪ Quanto maior o erro máximo do modelo, maior a Distância Escalonada e, portanto, menor 

a carga máxima por espera e/ou maior a distância mínima admitida para o desmonte em 

relação às cavidades naturais subterrâneas; 

▪ Quanto maior o tamanho da amostra de registros de monitoramento sismográfico, maior é 

o grau de liberdade do cálculo de incerteza, e menor tende a ser o erro máximo da 

estimativa; 

Obviamente, as características dos desmontes podem variar e evoluir ao longo do tempo 

com base na maior compreensão dos efeitos das vibrações sobre o patrimônio espeleológico, 

buscando-se também otimizar o perfil dos desmontes e o número de detonações realizadas a cada 

ano. 
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5.6.7. Ações Comuns ao Controle de Ruídos e Vibrações 

As medidas descritas a seguir são aplicáveis tanto para o controle e mitigação de ruídos 

quanto de vibrações. 

 

 Tratativa de Desvios e de Oportunidades de Melhoria  

Responsável: Gerencias de Meio Ambiente e de Operação de Mina. 

Os monitoramentos de ruído e vibração são ferramentas essenciais para a adequada 

gestão ambiental desses impactos. Dada a natureza de ambos, os registros dos monitoramentos 

se referem única e exclusivamente à situação monitorada. Assim sendo, no caso de registro de 

desvios e/ou não conformidades em relação aos padrões legais de referência, as análises dos 

problemas requerem que seja feita uma avaliação em retrospectiva sobre a condição naquela 

ocasião. 

Dessa forma, a empresa deve possuir um registro pormenorizado das características da 

operação durante os monitoramentos, para a eventual necessidade de análise de condição 

adversa não esperada. 

Os desdobramentos da análise de um desvio, ou mesmo de uma oportunidade de melhoria 

verificada, deve resultar num Plano de Ação onde constarão todas as tratativas (ações) previstas 

pelos envolvidos para a tratativa adequada da questão. 

Este Plano de Ação deve ter o devido acompanhamento no âmbito do SGA da Mina da 

Bocaina – CSN Arcos. 

 

 Manutenção dos Registros dos Monitoramentos 

Responsável: Gerência de Operação de Mina e Meio Ambiente. 

Conforme previsão legal e nas normas técnicas citadas, os registros dos monitoramentos 

devem ser adequadamente arquivados e preservados pela empresa, de forma a possibilitarem a 

consulta e uso a qualquer tempo. 

 

 

5.6.8. Marcos de Execução do Programa e Cronograma 

O cronograma para os primeiros 4 anos de desenvolvimento das ações deste programa é 

apresentado na Figura 109, a seguir.  

Vale ressaltar que já há a previsão de revisão do Programa de Monitoramento 

Microssísmico atualmente em curso após período também de 2 anos, o qual foi concluído em 

novembro de 2020. Portanto, poderá já haver uma revisão inicial das práticas atuais, sempre com 

o devido processo de validação junto ao órgão ambiental.  
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Figura 109 – Cronograma do Programa de Controle e Monitoramento de Ruído e Vibrações da Mina 

da Bocaina – CSN Arcos. 

 

 

 

5.6.9. Resultados Esperados, Indicadores e Monitoramentos 

A Tabela 47 apresenta a estrutura de indicadores do Programa de Controle e 

Monitoramento de Ruído e Vibrações. 

 

 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

1 Ruídos

1.1 Medidas de prevenção à emissão excessiva de ruídos

1.1.1
Ações de manutenção e regulagem de equipamentos 

e máquinas

1.1.2 Manutenção das vias da mineração

1.2 Monitoramento de ruídos

1.2.1 Execução das campanhas de monitoramento

1.2.2 Relatórios das campanhas de monitoramento

2 Vibrações

2.1 Medidas de prevenção à vibração excessiva no desmonte de rochas

2.1.1 Cálculo e adoção do Limite Operacional de 50 m

2.1.2 Procedimentos em relação às populações vizinhas

2.2 Monitoramento de vibrações

2.2.1 Execução do monitoramento microssísmico*

2.2.2 Relatórios de monitoramento

2.3 Definição / revisão do Modelo Projecional 

2.3.1 Coleta de dados do monitoramento

2.3.2 Análise do modelo 

2.3.3 Revisão do Limite Operacional, se necessário

4 Aspectos comuns ao controle de ruídos e vibrações

4.1 Tratativas de desvios e oportunidades de melhoria

4.2 Manutenção dos registros dos monitoramentos

4.3 Adaptações e melhorias no conteúdo do programa

* Há a previsão de revisão do Programa de Monitoramento Microssísmico após período de 2 anos, completados em NOV/20.

Programa de Controle e Monitoramento de Ruído e Vibração

Descrição das Etapas e Atividades
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4
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Tabela 47 - Indicadores de Desempenho do Programa de Controle e Monitoramento de Ruído e Vibrações da Mina da Bocaina – CSN Arcos. 

Indicador 
Local de 

Execução 
Metas Métrica Formas de Medição Frequência 

Nível de Ruído 
Pontos de 

monitoramento 
do programa 

100% de 
conformidade com os 

limites legais  
Nível de pressão sonora, em dB(A) 

Campanhas de monitoramento 
de acordo com a norma ABNT 

NBR 10151:2020 
Semestral 

Sobrepressão acústica 
Pontos de 

monitoramento 
do programa 

100% de 
conformidade com os 

limites legais  

Nível de pressão acústica, em dB(L) e 
dB(A) 

Campanhas de monitoramento 
de acordo com a norma ABNT 

NBR 9653:2018 
Semestral 

Velocidade de partícula 
de pico 

Todo o maciço 
calcário / 
cavidades 

100% de 
conformidade com os 

limites legais  

Velocidade de partícula de pico 
resultante, em mm/s 

Monitoramento microssísmico 
Contínuo  

(24/7) 
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5.7. Programa de Controle das Emissões Atmosféricas e Monitoramento da 

Qualidade do Ar 

A análise dos impactos apresentada no item 4 deste Volume do EIA deixa claro que o 

controle adequado de emissões de material particulado é uma atividade essencial de uma 

mineração a céu aberto, tanto sob o ponto de vista do controle e mitigação de seus impactos 

quanto da saúde dos trabalhadores e de condições operacionais e de segurança adequadas nos 

ambientes de trabalho. Há que se mitigar as emissões potenciais tanto das fontes fixas 

relacionadas aos processos de beneficiamento de calcário quanto – e principalmente – as 

emissões fugitivas, relacionadas à movimentação de materiais na mineração e também nas 

correias, transferências e pilhas de material seco estocado nas UTMs. 

Como mostram a Figura 58 e Figura 59, apresentadas na análise de impacto descrita no 

item 4.3.2.3.9 deste volume, no material particulado proveniente de fontes fugitivas como vias não 

pavimentadas e de perfis próximos da mineração, predominam as partículas com diâmetro 

aerodinâmico superior a 10 mm, ou seja, as “partículas grossas”. Obviamente, partículas maiores 

e mais pesadas tendem a se depositar rapidamente, pelo efeito da gravidade; em geral, partículas 

com mais de 50 mm se depositam em áreas bastante próximas à fonte, podendo ainda passar por 

um processo de ressuspensão pela ação do vento ou, por exemplo, do trânsito de veículos. 

Se por um lado as emissões atmosféricas de material particulado representam o impacto 

potencial de maior atenção numa mineração a céu aberto como a Mina da Bocaina – CSN Arcos, 

por outro trata-se de um aspecto ambiental que pode ser perfeitamente controlado a fim de se 

obter uma condição satisfatória de qualidade do ar e de deposição de poeiras, como se verá pelas 

ações apresentadas a seguir, neste programa ambiental.  

 

5.7.1. Objetivo geral 

O presente programa tem como objetivo principal prover os mecanismos necessários de 

controle das operações de lavra, bem como de monitoramento e acompanhamento da qualidade 

do ar por meio da mensuração periódica das concentrações de material particulado no ar ambiente, 

a fim de que o empreendimento atinja o nível de desempenho ambiental previsto na avaliação de 

impactos do projeto com relação às suas emissões atmosféricas. 

 

5.7.2. Objetivos específicos 

São objetivos específicos deste programa: 

▪ Estabelecer as premissas e diretrizes ambientais a serem adotadas durante a ampliação 

do Complexo Minerário da CSN Arcos a fim de garantir níveis adequadas de qualidade do 

ar. 

▪ Garantir a adoção de técnicas apropriadas para o devido controle das emissões 

atmosféricas do empreendimento. 
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▪ Estabelecer a rede de monitoramento da qualidade do ar, bem como definir as 

metodologias, frequências e parâmetros monitorados. 

▪ Estabelecer mecanismos que se possa avaliar, ao longo do tempo, a eficácia das medidas 

de controle das emissões atmosféricas a partir das atividades de mineração. 

 

5.7.3. Área de Abrangência do Programa 

A abrangência deste programa extrapola os limites da ADA do empreendimento e abrange 

o entorno imediato, considerando a Área de Influência Direta do Meio Socioeconômico, onde se 

encontram as comunidades de Corumbá e Boca da Mata, receptores sensíveis considerados na 

Estudo de Modelagem da Dispersão de Poluentes (YAMAGATA, 2018) e que nortearam a 

definição da localização dos equipamentos de monitoramento da qualidade do ar. 

 

5.7.4. Diretrizes, Normas e Documentos de Referência 

A Tabela 48, a seguir, relaciona o conjunto das principais diretrizes, normas e documentos 

relacionados ao presente programa. 

 

Tabela 48 – Diretrizes, normas e documentos de referência aplicados ao Programa de Controle de 

Emissões Atmosféricas e Monitoramento da Qualidade do Ar. 

Diretrizes, normas e documentos de referência.  

Resolução CONAMA nº 418, de 
26/11/2009 e suas alterações 

Dispõe sobre critérios para a elaboração de Planos de Controle de 

Poluição Veicular - PCPV e para a implantação de Programas de 

Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso - I/M pelos órgãos 

estaduais e municipais de meio ambiente e determina novos limites 

de emissão e procedimentos para a avaliação do estado de 

manutenção de veículos em uso 

Resolução CONAMA nº 490, de 
16/11/2018 

Estabelece a Fase PROCONVE P8 de exigências do Programa de 

Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores - 

PROCONVE para o controle das emissões de gases poluentes e 

de ruído para veículos automotores pesados novos de uso 

rodoviário e dá outras providências. 

Resolução CONAMA nº 491, de 
19/11/2018 

Dispõe sobre os Padrões Nacionais de Qualidade do Ar, parte 

estratégica do Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar 

– PRONAR e instrumentos complementares e referenciais ao 

PRONAR. 

Norma ABNT NBR 9547:1997 

Título: Material particulado em suspensão no ar ambiente - 

Determinação da concentração total pelo método do amostrador 

de grande volume - Método de ensaio. 

Prescreve o método do amostrador de grande volume para 

determinação da concentração de material particulado total em 

suspensão no ar ambiente.. 
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Diretrizes, normas e documentos de referência.  

Norma ABNT NBR 13037:2001 

Título: Veículos rodoviários automotores - Gás de escapamento 

emitido por motor diesel em aceleração livre - Determinação da 

opacidade. 

Descreve o método de determinação da opacidade do gás de 

escapamento emitido por veículos automotores equipados com 

motor diesel ou por motor diesel em banco dinamométrico, sob 

condições de aceleração livre, com emprego de opacímetro.  

 

 

5.7.5. Ações Previstas 

A seguir são descritas as atividades de execução deste programa, com a indicação dos 

respectivos responsáveis. 

 

 Medidas de controle das emissões da mineração 

Responsável: Gerência de Operação de Mina 

O conjunto de medidas de controle das emissões de poeiras fugitivas de material mineração 

particulado adotado na mineração baseia-se na indicação de melhores práticas de mitigação 

previstas nas principais referências internacionais sobre o tema: AP-42 da USEPA (USEPA, 1995), 

Guias NDEP estado de Nevada (NDEP, 2017), WRAP Handbook (WGA, 2006) e NPI do DSEWPC-

AUS (DSEWPC-AUS, 2012), e encontra-se sumarizado a seguir: 

▪ Desmonte de rochas com explosivos: uso de perfuratrizes providas de sistema de coleta 

de pó adequado. Aplicação de uma carga controlada de explosivos e o uso de retardos, 

evitando fracionamento excessivo e alta energia para o ultralançamento de rochas. As 

medidas tem alcance limitado, uma vez que não é possível suprimir totalmente as emissões 

desses eventos, que são pontuais. 

▪ Carregamento do minério ROM: dado o tamanho mais grosseiro das partículas nessa 

ocasião, em geral há um potencial reduzido de emissões a partir da atividade de carga dos 

caminhões em si. Caso sejam constatadas emissões fugitivas no carregamento dos 

caminhões, deve-se umidificar o material desmontado, antes do carregamento para 

transporte. 

▪ Transporte do minério entre as frentes de lavra e as britagens: essa atividade é a que 

possui maior potencial de geração de poeiras fugitivas. Como as emissões são função do 

tamanho das partículas na pista, do grau de coesão e umidade do material e da velocidade 

dos veículos, recomenda-se: (a) aplicação de brita nas pistas de rodagem, e manutenção 

para remoção de eventual material solto; (b) velocidade máxima dos caminhões de 40 

km/h; (c) aspersão de água prévia e periodicamente nas pistas de rodagem, com sua 

frequência regulada pelas condições climáticas – quanto mais seco, maior a frequência. 

▪ Beneficiamento do minério: utilização de filtros de desempoeiramento nas transferências 

e britagem. Onde tecnicamente não for recomendada a utilização de filtros, deve-se utilizar 
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bicos aspersores de névoa de água, os quais devem estar regulados para suprimir 

suficientemente as emissões fugitivas de pó. Especial atenção deve ser dada para a 

manutenção periódica e preventiva dos sistemas de desempoeiramento e sistemas 

aspersores de água, de maneira que os mesmos estejam sempre em condições adequadas 

de funcionamento. Deve-se também verificar a altura de queda dos materiais quando da 

confecção de pilhas, a fim de evitar queda de material seco pulverulento de alturas 

excessivas que possam dar origem a poeiras fugitivas. 

▪ Medidas relativas à frota de equipamentos de carga e transporte: além das medidas 

mitigação das emissões de material particulado, deve-se considerar como medida 

relevante de controle das emissões de veículos a regulagem adequada dos equipamentos 

de carga e transporte utilizados na mineração, com o devido acompanhamento por meio 

de monitoramento. 

 

 Monitoramento da Qualidade do Ar 

Responsável: Gerência de Meio Ambiente 

A avaliação da eficácia das medidas de mitigação e controle dos impactos se dará por meio 

do monitoramento da qualidade do ar. Tal monitoramento, obviamente, refletirá os níveis de 

imissão nos receptores, não sendo possível pelos métodos convencionais normalizados de 

monitoramento da concentração de material particulado em suspensão no ar ambiente determinar 

a origem do material ou discernir entre diversas fontes.  O que é possível e foi feito no presente 

caso é utilizar os dados da modelagem de dispersão de poluentes para indicar, dentre os 

receptores discretos de interesse, aqueles que apresentam maior concentração modelada de 

material particulado. O monitoramento foi direcionado para esses pontos. 

 

5.7.5.2.1. Seleção dos parâmetros a serem monitorados 

Devido às características operacionais da mineração, para o monitoramento da qualidade 

do ar optou-se pela escolha do seu principal poluente: material particulado, monitorado por meio 

do parâmetro Partículas Totais em Suspensão (PTS).  

 

5.7.5.2.2. Seleção dos locais a serem monitorados 

Os locais foram selecionados com base nos seguintes aspectos: 

▪ Receptores de interesse, conforme diagnóstico ambiental e avaliação de impactos; 

▪ Resultados de concentração dos poluentes de interesse nos receptores discretos 

considerados obtidos no Estudo de Modelagem de Dispersão de Poluentes (YAMAGATA, 

2018); 

▪ Viabilidade técnica da instalação. 

Os receptores discretos considerados no Estudo de Modelagem de Dispersão de Poluentes 

(YAMAGATA, 2018) são listados na Tabela 49. Os receptores de interesse que indicaram maiores 



 

Estudo de Impacto Ambiental da Ampliação da Mina da Bocaina 

Volume 3: Avaliação dos Impactos, Medidas e Programas 

 

 Página 254 de 380 

 

concentrações foram, nessa ordem: Corumbá, HiVol Montante da Mina e Boca da Mata. Como 

indicado no Estudo de Modelagem, “atualmente o ponto de monitoramento de HiVol – Montante 

da Mina está localizado fora da área de lavra, com ampliação da área de lavra o HiVol estrará 

dentro da área de lavra, havendo a necessidade de realocação”. Propõe-se que esse equipamento 

de monitoramento da qualidade do ar (Hi-Vol) seja direcionado de imediato para posicionamento 

ao Sul dos limites da cava futura, em área relativamente próxima do Sítio da Posse Grande, mas 

nos limites da propriedade da CSN – o sítio arqueológico está situado fora da área da empresa. 

Essa estratégia visa monitorar / identificar se haverá incremento das concentrações de material 

particulado em relação aos valores pré expansão da cava. Mais detalhes são fornecidos no 

Programa de Mitigação dos Impactos sobre o Patrimônio Arqueológico. 

A Tabela 50 traz as coordenadas dos pontos de monitoramento estabelecidos por este 

programa, e o mapa da Figura 110 traz a indicação dos mesmos e dos receptores discretos mais 

próximos ao empreendimento considerados no Estudo de Modelagem. 

 

Tabela 49 – Coordenadas UTM e contribuições máximas de PTS registradas nos receptores 

discretos pelo Estudo de Modelagem. Fonte: (YAMAGATA, 2018). 

 

 

  

X Y

R01 Arcos 443.472 7.756.263 19,7

R02 Calciolândia 431.259 7.761.831 15,1

R03 Córrego Fundo 441.951 7.738.687 5,2

R04 Formiga 454.926 7.736.935 2,6

R05 Iguatama 426.115 7.768.392 10,6

R06 Japaraiba 447.346 7.772.581 9,4

R07 Pains 430.946 7.747.267 18,2

R08 Pimenta 416.336 7.735.047 2,9

R09 Boca da Mata 440.531 7.754.537 73,8

R10 Corumbá 436.263 7.751.600 92,1

R11 E.E. Corumbá 436.220 7.753.133 23,6

R12 RPPN da CSN 437.663 7.751.819 49,7

R13 HiVol Boca da Mata 440.285 7.754.413 67,5

R14 HiVol Montante da Mina 438.645 7.751.873 82,5

Conc. Máx.

(mg/m3)Receptores Discretos

Coordenadas UTM 

(SIRGAS 2000 Fuso 23K)

Cód.
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Tabela 50 – Pontos de monitoramento da qualidade do ar previstos neste programa. 

   

X Y

PM1 HiVol Boca da Mata 440.285 7.754.413

PM2 HiVol Corumba 436.268 7.751.750

PM3 HiVol Posse Grande 437.769 7.751.267

Cód. Pontos de Monitoramento

Coordenadas UTM 

(SIRGAS 2000 Fuso 23K)
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5.7.6. Marcos de Execução do Programa e Cronograma 

O cronograma para os primeiros 4 anos de desenvolvimento das ações deste programa é 

apresentado a seguir, na Figura 111. 

Vale ressaltar que a empresa já realiza o monitoramento da qualidade do ar, e suas ações 

deverão ser adaptadas de forma a atender o que preconiza o presente programa. 

 

Figura 111 – Cronograma do Programa de Controle de Emissões Atmosféricas e Monitoramento da 

Qualidade do Ar da Mina da Bocaina – CSN Arcos. 

 

 

 

5.7.7. Resultados Esperados, Indicadores e Monitoramentos 

A Tabela 51 apresenta a estrutura de indicadores para monitoramento da eficiência do 

Programa de Controle de Emissões Atmosféricas e Monitoramento da Qualidade do Ar da Mina 

da Bocaina – CSN Arcos. 

 

 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

1 Medidas de Controle das Emissões

1.1 Uso perfuratrizes com coletor de pó adequado

1.2 Desmonte controlado

1.2 Conservação adequada das vias da mina

1.3 Umidificação das vias e materiais pulverulentos

1.4
Manutenção adequada dos sistemas de desempo-

eiramento e aspersores

2 Medidas voltadas à frota de equipamentos de carregamento e transporte

2.1 Manutenção e regulagem periódica da frota

2.2
Monitoramento e avaliação das emissões dos veículos 

da frota

3 Monitoramento da qualidade do ar

3.1 Adequação da rede de monitoramento

3.2 Execução do monitoramento (novo arranjo)

3.3 Análise dos resultados

4

4.1
Execução das manutenções e regulagens dos 

veículos do ciclo Diesel
Conforme necessidades dos equipamentos

4.2 Monitoramentos das emissões veiculares (opacidade)

Monitoramento de emissões de veículos do ciclo diesel

Programa de Controle de Emissões e Monitoramento da Qualidade do Ar

Descrição das Etapas
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4
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Tabela 51 - Indicadores de Desempenho do Programa de Controle de Emissões Atmosféricas e Monitoramento da Qualidade do Ar da Mina da Bocaina 

– CSN Arcos. 

Indicador 
Local de 

Execução 
Metas Métrica Formas de Medição Frequência 

Emissões visuais 
fugitivas 

Mineração 
como um todo 

Máximo de 5 eventos 
por mês 

Número de registros de emissões 
visuais 

Visual / fotografias Mensal 

PTS (mg/m3) 
Pontos de 

monitoramento 

100% conformidade 
com a Resolução 

CONAMA 491/2018 

Coleta 24 hrs. = 240mg/m3 

Média Geométrica Anual = 80 mg/m3 
ABNT NBR 9547:1997 6/6 dias 

Opacidade 
(monitoramento dos 
veículos ciclo diesel) 

Oficina da 
mineração 

100% dos veículos 
aprovados após 

revisão 

Resoluções CONAMA nº 418/2009 e 
490/2018 

Opacímetro Semestral 
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5.8. Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

O gerenciamento de resíduos contempla o conjunto de ações necessárias para que se 

estabeleçam, no empreendimento, as formas ambientalmente corretas para todas as etapas 

relacionadas ao manejo dos resíduos sólidos gerados a partir das operações da Mina da Bocaina 

– CSN Arcos, quais sejam: geração, segregação, acondicionamento, transporte / transbordo 

interno e destinação final por meios devidamente autorizados para cada resíduo. 

O Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) da Mina da Bocaina – CSN 

Arcos deverá aplicar os seguintes preceitos da hierarquia de gestão: 

▪ Prevenção e/ou redução da geração na fonte: uso de práticas, processos e 

procedimentos que priorizam a não geração dos resíduos.  

▪ Destinação via Valorização dos resíduos: todo resíduo gerado deve ser reaproveitado 

via reuso ou reciclagem, buscando-se sempre o uso mais nobre possível dos materiais 

descartados.  

▪ Destinação para aproveitamento energético: não havendo nenhuma possibilidade de 

reaproveitamento / reuso dos resíduos, deve-se buscar uma destinação devidamente 

licenciada que realize o aproveitamento da energia contida nos resíduos. 

▪ Disposição final de rejeitos: não havendo nenhuma possibilidade de reaproveitamento / 

reuso dos resíduos, os mesmos deverão ser dispostos adequadamente, em locais 

devidamente licenciados, passando assim a serem considerados “rejeitos”, conforme 

previsão legal6. 

Vale ressaltar que todo o complexo mínero-industrial da CSN Arcos possui um Programa 

de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) e adota as práticas necessárias para a correta 

destinação dos resíduos de suas atividades. 

 

5.8.1. Objetivo geral 

O PGRS tem por objetivo promover um modelo de trabalho voltado para evitar a geração, 

ou ainda para reduzir, reutilizar, reciclar ou destinar adequadamente os resíduos sólidos gerados 

pela Mina da Bocaina – CSN Arcos. 

 

5.8.2. Objetivos específicos 

São objetivos específicos deste programa: 

 

6 Conforme Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.395/2010), resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas 

as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, 

não apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada, passam a receber a 

denominação de “rejeitos”. 
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▪ Estimular as práticas que contribuam para evitar a geração e/ou promover o conceito de 

3Rs (Reduzir / Reusar / Reciclar) dentro da unidade. 

▪ Estimular a valorização dos resíduos dentro da hierarquia de destinação dos mesmos. 

▪ Garantir a devida segregação, a partir da geração, e a destinação adequada dos resíduos 

sólidos gerados pelas atividades da empresa. 

▪ Viabilizar os recursos e medidas operacionais e de gestão necessários para a correta 

destinação dos resíduos. 

▪ Garantir o cumprimento dos requisitos legais relacionados aos resíduos. 

 

5.8.3. Área de Abrangência do Programa 

O Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) abrange tanto as atividades 

desenvolvidas nas frentes de lavra (pit da mina) quanto nas operações de beneficiamento e áreas 

de apoio à mineração, conforme descrito no Volume 1 do EIA.  

 

5.8.4. Diretrizes, Normas e Documentos de Referência 

A Tabela 52, a seguir, relaciona o conjunto das principais diretrizes, normas e documentos 

relacionados ao presente programa. 

 

Tabela 52 – Diretrizes, normas e documentos de referência aplicados ao PGRS. 

Diretrizes, normas e documentos de referência.  

Lei nº 12.305, de 02/08/2010 
Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei 

n°9.605/1998 e dá outras providências. 

Decreto Federal n° 7404, de 
23/12/2010 

Regulamenta a Lei no 12.305/2010, que institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), cria o Comitê Interministerial da PNRS e o 

Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística 

Reversa, e dá outras providências. 

Lei nº 18.031, de 12/01/2009 Dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos. 

Decreto Estadual 45181, de 
25/09/2009 

Regulamenta a Lei nº 18.031, de 12 de janeiro de 2009, e dá outras 

providências. 

Instrução Normativa IBAMA 
n°13, de 20/12/2012  

Publica a Lista Brasileira de Resíduos Sólidos, a ser utilizada pelo 

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras 

ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF-APP), pelo Cadastro 

Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental e 

(CTF-AIDA) pelo Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos 

Perigosos (CNORP), bem como por futuros sistemas informatizados 

do Ibama que possam vir a tratar de resíduos sólidos. 

Instrução Normativa IBAMA 
n°1, de 30/01/2013  

Regulamenta o Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos 

Perigosos (CNORP), estabelece sua integração com o CTF-APP e 

CTF-AIDA, e definir os procedimentos administrativos relacionados ao 

cadastramento e prestação de informações sobre resíduos sólidos, 

inclusive os rejeitos e os considerados perigosos. 

Resolução CONAMA nº 275, 
de 25/04/2001 

Estabelece o código de cores para os diferentes tipos de resíduos, a 

ser adotado na identificação de coletores e transportadores, bem 

como nas campanhas informativas para a coleta seletiva. 

Resolução CONAMA nº 313, 
de 22/11/2002 

Dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais. 
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Diretrizes, normas e documentos de referência.  

Resolução CONAMA nº 362, 
de 23/06/2005 

Dispõe sobre o recolhimento, coleta e  destinação final de óleo 

lubrificante usado ou contaminado. 

Resolução CONAMA nº 401, 
de 05/11/2008 

Estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para 

pilhas e baterias comercializadas no território nacional e os critérios e 

padrões para o seu gerenciamento ambientalmente adequado, e dá 

outras providências. 

DN COPAM nº 232, de 
27/02/2019 

Institui o Sistema Estadual de Manifesto de Transporte de Resíduos e 

estabelece procedimentos para o controle de movimentação e 

destinação de resíduos sólidos e rejeitos no estado de Minas Gerais 

e dá outras providências. 

Portaria MMA n° 280, de 
29/06/2020 

Institui o Manifesto de Transporte de Resíduos - MTR nacional,  dispõe 

sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos e complementa a 

Portaria nº 412, de 25 de junho de 2019. 

Norma ABNT NBR 12808:2016 

Título: Resíduos de serviços de saúde — Classificação. 

Classifica os resíduos de serviços de saúde quanto à sua natureza e 

riscos ao meio ambiente e à saúde pública. 

Norma ABNT NBR 12809:2013 

Título: Resíduos de serviços de saúde – Gerenciamento de resíduos 

de serviços de saúde intraestabelecimento. 

Estabelece os procedimentos necessários ao gerenciamento 

intraestabelecimento de resíduos de serviços de saúde. 

Norma ABNT NBR 12810:2020 

Título: Resíduos de serviços de saúde – Gerenciamento 

extraestabelecimento – Requisitos. 

Especifica os requisitos aplicáveis às atividades de gerenciamento de 

resíduos de serviços de saúde (RSS) realizadas fora do 

estabelecimento gerador. 

Norma ABNT NBR 11174:1990 

Título: Armazenamento de resíduos classes II - não inertes e III - 

inertes – Procedimento. 

Fixa as condições exigíveis para obtenção das condições mínimas 

necessárias ao armazenamento de resíduos classes IIA e IIB. 

Norma ABNT NBR 12235:1992 

Título: Armazenamento de resíduos sólidos perigosos – 

Procedimento. 

Fixa as condições exigíveis para o armazenamento de resíduos 

sólidos perigosos. 

Norma ABNT NBR 10004:2004 

Título: Resíduos sólidos – Classificação. 

Classifica os resíduos sólidos quanto aos seus potenciais ao meio 

ambiente e à saúde pública, para que possam ser gerenciados 

adequadamente. 

Norma ABNT NBR 10007:2004 
Título: Amostragem de resíduos sólidos. 

Fixa os requisitos exigíveis para amostragem de resíduos sólidos. 

Norma ABNT NBR 13221:2021 

Título: Transporte terrestre de produtos perigosos – Resíduos. 

Estabelece os requisitos para o transporte terrestre de resíduos 

classificados como perigosos, e os resíduos provenientes de 

acidentes. 

Norma ABNT NBR 7500:2020 

Título: Identificação para o transporte terrestre, manuseio, 

movimentação e armazenamento de produtos. 

Estabelece a simbologia convencional e o seu dimensionamento para 

identificar produtos perigosos, a ser aplicada nas unidades e 

equipamentos de transporte e nas embalagens/volumes. 
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5.8.5. Ações Previstas 

A seguir são descritas as atividades de execução deste programa, com a indicação dos 

respectivos responsáveis. 

 

 Medidas de prevenção da geração 

Responsáveis: Equipes de Mineração e Meio Ambiente da Mina da Bocaina – CSN Arcos. 

A prevenção da geração de resíduos é, por certo, a medida mais valiosa para ser adotada 

em todas as práticas e operações do empreendimento. A “hierarquia da gestão de resíduos” deve 

privilegiar a não geração de resíduos, antes das práticas de reuso, reciclagem, destinação com 

aproveitamento, etc. 

As medidas de prevenção mais específicas recomendadas por esse PGRS são as 

seguintes: 

▪ A proibição do uso de materiais (principalmente telhas) contendo amianto. 

▪ Buscar soluções alternativas com utilização de lâmpadas mais duráveis e menos 

poluentes, sempre que possível substituindo lâmpadas que geram resíduos perigosos, 

como as de vapor de mercúrio. 

▪ Evitar o emprego de pilhas e baterias contendo mercúrio, sempre que possível buscando 

o uso de modelos mais duráveis e que não geram resíduos perigosos. 

▪ Priorizar o uso de óleos e graxas lubrificantes passíveis de rerrefino. 

▪ A obrigatoriedade de adesão às regras e metas do PGRS, em contrato, por parte de todas 

as prestadoras de serviço que atuarem dentro da mineração. 

▪ A capacitação de todos os empregados que atuarem-na mineração com relação a práticas 

que auxiliem na não geração de resíduos. 

 

 

 Disponibilização de infraestrutura adequada para a Gestão de Resíduos 

Responsáveis: Equipes de Mineração e Meio Ambiente da Mina da Bocaina – CSN Arcos. 

A gestão dos resíduos exige uma infraestrutura adequada para que se alcance a correta 

segregação dos resíduos, seu acondicionamento e armazenamento temporário, seu manuseio e 

seu transporte adequado para a destinação final. 

A unidade deve possuir recipientes dispostos em locais adequados, em quantidades 

suficientes e devidamente identificados, de tal forma que uma vez gerados os resíduos, os mesmos 

possam ser organizados conforme previsão de gerenciamento e destinação final.  

As áreas de armazenamento devem obedecer aos critérios estabelecidos na norma ABNT 

NBR 11174:1990 para o armazenamento de resíduos classes II - não inertes e III - inertes, e os 

critérios na norma ABNT NBR 12235:1992 para o armazenamento de resíduos sólidos perigosos 

de forma a proteger a saúde pública e o meio ambiente. 
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 Classificação dos resíduos 

Responsáveis: Equipes de Mineração e Meio Ambiente da Mina da Bocaina – CSN Arcos. 

De acordo com o Artigo 13o da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010), 

os resíduos sólidos são classificados quanto à sua origem e quanto à sua periculosidade. Para os 

efeitos do presente PGRS, são relevantes as seguintes tipologias de resíduos, considerando as 

duas formas de classificação: 

▪ Quanto à origem: resíduos industriais, resíduos da construção civil, resíduos de 

mineração e resíduos de serviços de saúde. 

▪ Quanto à periculosidade: resíduos perigosos e não perigosos. 

 

A seguir apresenta-se uma descrição sucinta das tipologias de resíduos previstas para o 

empreendimento: 

▪ Resíduos da Construção Civil: Definidos pela Resolução CONAMA N°307/2002 e suas 

alterações como aqueles “provenientes de construções, reformas, reparos e demolições 

de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, 

tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, 

colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento 

asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de 

entulhos de obras, caliça ou metralha.” 

No caso, por tratar-se de um empreendimento já em operação e sem a previsão da 

necessidade de novas instalações, a geração prevista desta tipologia de resíduos é relativamente 

pequena; esses resíduos deverão ser gerados principalmente durante reformas ou obras civis.  

A Tabela 53 resume as diferentes classes de resíduos da construção civil consideradas no 

âmbito legal, bem como neste PGRS. 

 

Tabela 53 - Classificação segundo Resolução CONAMA N°307/2002 e suas alterações. 

Classe Enquadramento 

A 

São os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados: 

a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras 
obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; 

b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes 
cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e 
concreto; 

c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em 
concreto (blocos, tubos, meio-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras; 

B 
São os resíduos recicláveis para outras destinações: 

Plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras e gesso 

C 
São os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 
aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou 
recuperação 

D São resíduos perigosos oriundos do processo de construção 
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Tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à 
saúde oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, 
instalações industriais e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais 
que contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde 

 

▪ Resíduos Industriais: Considerando a definição dada pela Política Nacional de Resíduos, 

são considerados resíduos industriais “os gerados nos processos produtivos e instalações 

industriais.” Dessa forma, a maior parte da geração desses resíduos diz respeito à fábrica 

de cimento da CSN, que não é objeto do licenciamento. No entanto, os resíduos gerados 

nas atividades de apoio à mineração e beneficiamento do minério, oriundos das 

manutenções e não como “sobras” do processo produtivo, para os efeitos deste PGRS são 

considerados também como resíduos industriais.  

 

▪ Resíduos de Mineração: Assim como os resíduos industriais, a definição de resíduos de 

mineração consta do Artigo 13o da Política Nacional de Resíduos: “os gerados na atividade 

de pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios.” Como o projeto envolve a atividade 

de lavra e beneficiamento do minério, há o potencial de geração de resíduos da mineração. 

De maneira geral, o projeto de lavra prevê o aproveitamento de todo o material extraído da 

mineração, incluindo a argila que será removida no decapeamento das frentes de lavra que 

possuem cobertura de material estéril. Portanto, gerações desse tipo de resíduo no 

presente projeto serão pontuais. 

 

▪ Resíduos de Serviços de Saúde: Conforme define a Resolução CONAMA 283/2001, os 

resíduos de serviço de saúde são “aqueles provenientes de qualquer unidade que execute 

atividades de natureza médico-assistencial humana ou animal.” Dessa forma, espera-se 

um pequeno incremento na geração dessa tipologia de resíduo no ambulatório médico da 

unidade. De qualquer forma, esse resíduo também já se encontra abrangido pelo presente 

PGRS. 

 

▪ Classificação quanto à Periculosidade: 

A classificação dos resíduos gerados quanto à periculosidade seguirá o estabelecido na 

norma ABNT NBR 10.004/2004 – Resíduos Sólidos, Classificação, e seus anexos. As três classes 

de resíduos são sumarizadas na Tabela 54, a seguir. 

 

Tabela 54 - Classificação dos resíduos segundo NBR 10.004 

Classe Enquadramento 

l - Perigosos 

Constituídos por aqueles que, isoladamente ou por mistura, em função de suas 
características de toxidade, inflamabilidade, corrosividade, reatividade, 
radioatividade e patogenicidade em geral, podem apresentar riscos à saúde 
pública ou efeitos adversos ao meio ambiente, se manuseados ou dispostos sem 
os devidos cuidados. 
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Classe Enquadramento 

II - Não 
perigosos 

II A - Não inertes 

Aqueles que não se enquadram nas classificações de resíduos classe I - Perigosos 
ou de resíduos classe II B – Inertes. Podendo ter propriedades como 
biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água. Exemplo: lixo 
orgânico, cartuchos de impressoras / toner, lixo não reciclável não perigoso, etc. 

II B – Inertes 

São aqueles que não solubilizam ou que não têm nenhum de seus constituintes 
solubilizados em concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, 
quando submetidos a um teste padrão de solubilização (conforme NBR 10.006 – 
Solubilização de Resíduos). Exemplo: papel/papelão, plástico, sucata metálica, 
etc. 

 

Importante ressaltar que a classificação quanto à periculosidade dos resíduos gerados no 

empreendimento levará em conta os critérios definidos nos Anexos A, B e H da referida norma, 

bem como a presença de alguma das substâncias listadas nos Anexos C, D e E da mesma norma. 

 

▪ Sistema de Classificação por Cores 

Já a Resolução CONAMA n° 275/2001 estabelece o sistema padrão de cores para ser 

adotado nos sistemas de coleta seletiva. A Tabela 55 apresenta o padrão de cores definido na 

citada resolução. Todos os recipientes de acondicionamento de resíduos deverão ser pintados 

conforme o padrão de cores da Resolução CONAMA 275/2001. 

 

Tabela 55 - Cores da coleta seletiva segundo CONAMA 275/2001 

Cores Tipo de resíduo 

  Papel / Papelão 

  Plásticos 

  Vidro 

  Metal 

  Borracha / Madeira 

  Resíduos perigosos 

  Resíduos ambulatoriais 

  Resíduos orgânicos 

  Resíduo geral não reciclável ou misturado não passível de separação 

 

 

 Capacitação, treinamento e sensibilização 

Responsável: Gerência de Operação de Mina 

Todos os funcionários diretos ou indiretos admitidos na CSN passam obrigatoriamente por 

treinamentos de integração, os quais incluem o treinamento em relação ao Programa de Gestão 

Ambiental do empreendimento, que por sua vez inclui o treinamento dos funcionários nos aspectos 

do PGRS. O treinamento deve abranger tanto uma visão geral do Gerenciamento de Resíduos na 

unidade quanto a capacitação quanto à todas as atribuições e responsabilidades daquela função, 

considerando o seu rol de atividades.  
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O processo de capacitação e treinamento deve prever também processos de reciclagem 

periódica dos participantes, de forma a garantir que todos estejam atualizados, cientes e capazes 

de desenvolver suas atividades relacionadas com o gerenciamento de resíduos na Mina da 

Bocaina – CSN Arcos. 

O tema do gerenciamento de resíduos também deve ser parte do Programa de Educação 

Ambiental (PEA) e eventos relacionados ao tema ambiental realizados pela empresa, envolvendo 

ações de conscientização e sensibilização dirigidas aos colaboradores em geral e demais públicos-

alvo do PEA. 

 

 Manuseio, segregação e armazenamento temporário 

Responsáveis: Equipes de Mineração e Meio Ambiente da Mina da Bocaina – CSN Arcos. 

As operações de manuseio, segregação e armazenamento temporário dos resíduos 

durante as atividades e operações na Mina da Bocaina – CSN Arcos serão realizadas pelos 

próprios funcionários da empresa, nos próprios locais de geração, com o devido uso dos EPI’s 

(capacete; óculos; luvas; etc) e, quando necessário devido ao volume de resíduos produzidos, com 

o suporte de equipamentos para carregamento e movimentação para o transporte desses resíduos 

até os locais de acondicionamento temporário. 

A verificação dos volumes ocupados nos locais de armazenamento temporário (se está 

cheio ou não), bem como a indicação da necessidade de programação de disposição final dos 

resíduos também fazem parte das atividades abrangidas pelos envolvidos neste item. 

 

 Destinação Final 

Responsáveis: Equipes de Mineração e Meio Ambiente da Mina da Bocaina – CSN Arcos. 

A unidade deve realizar a destinação dos resíduos gerados em atendimento aos preceitos 

legais, sempre que possível privilegiando as soluções mais sustentáveis. Para os resíduos que 

possuem destinação específica (pneus / óleos e graxas / lâmpadas) segundo a Lei nº 12.305/2010 

e Lei nº 14.248/2002, dentre outros, após armazenamento temporário na baia de segregação, 

estes serão dispostos seguindo os padrões de logística reversa e acordos setoriais previstos nas 

legislações supracitadas. 

 

 Controle de animais sinantrópicos 

Responsáveis: Equipes de Mineração e Meio Ambiente da Mina da Bocaina – CSN Arcos. 

O armazenamento de resíduos, principalmente os restos de alimentos e de podas de 

árvores, vegetação, quando não realizado de maneira adequada, pode resultar no surgimento de 

animais sinantrópicos (baratas, ratos, aranhas, escorpiões, etc). 

Conforme exposto no item 5.8.5.2, os resíduos em sua totalidade devem ser 

adequadamente armazenados, de maneira a impedir a proliferação de pragas a partir dos mesmos.  
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Faz-se necessária a constante observação de incidência de animais e/ou insetos nos locais 

de armazenamento. Vale ressaltar que a empresa já realiza os processos de dedetização e 

desratização. Sendo observado qualquer tipo de vetor, deve-se alertar a empresa especializada 

em para que investigue e elimine a fonte que está propiciando a proliferação desses indivíduos.  

 

 Auditorias do PGRS 

Responsáveis: Equipes de Mineração e Meio Ambiente da Mina da Bocaina – CSN Arcos. 

O Programa de Gestão Ambiental do empreendimento já prevê inspeções internas e 

auditorias, num regime já implantado e operacionalizado. 

As auditorias e suas inspeções devem avaliar tanto a parte documental quanto os aspectos 

operacionais da gestão de resíduos: infraestrutura de armazenamento, qualidade da segregação, 

ocorrências de vazamentos, etc. 

Os trabalhos de auditoria também contribuem para conscientizar as equipes de campo e 

reforçar o envolvimento de todos com os compromissos do programa. 

Os resultados das auditorias devem ser amplamente divulgados para todas as empresas 

que estiverem atuando na empresa. 

 

 

5.8.6. Marcos de Execução do Programa e Cronograma 

Uma vez que se trata de um empreendimento já em operação, e que as medidas de 

ampliação não incluem nenhuma alteração das medidas já em curso, pode se considerar que a 

execução deste programa é, basicamente, a continuidade das ações realizadas tendo também o 

devido cuidado com a eventual necessidade de redimensionamento de infraestrutura decorrente 

do aumento do pessoal ocupado, aumento das atividades de manutenção e aumento do volume 

de produção na mina. 

O cronograma para os primeiros 4 anos de desenvolvimento das atividades previstas nesse 

programa após a emissão da licença é apresentado na Figura 112, na página seguinte. 
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Figura 112 – Cronograma do PGRS da Mina da Bocaina – CSN Arcos. 

 

 

 

5.8.7. Resultados Esperados, Indicadores e Monitoramentos 

A Tabela 56 apresenta a estrutura de indicadores para monitoramento da eficiência do 

PGRS. 

 

 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

1 Prevenção à geração de resíduos

1.1
Execução de compras considerando a 

sustentabilidade de resíduos gerados

1.2
Substituição de materiais obsoletos por outros com 

menor impacto ambiental quando da disposição.
Conforme necessidades de troca / modernização

2 Disponibilização da infraestrutura

2.1 Verificação das necessidades da mina

2.2
Troca / manutenção de dispositivos da infraestru-tura 

de gerenciamento de resíduos da mina
Conforme necessidades de troca / modernização

3 Classificação dos resíduos

3.1 Caracterização de resíduos Conforme necessidades de classificação

3.3 Classificação dos resíduos Conforme necessidades de classificação

4

4.1
Execução dos treinamentos e capacitações da equipe 

da mina

4.2 Treinamentos em temas específicos de Meio Ambiente Datas definidas anualmente conforme Plano Anual

5 Manuseio, segregação e armazenamento temporário

5.1
Operações de manuseio, segregação e 

armazenamento temporário

5.2 Programação da destinação final de resíduos

6 Destinação final

6.1 Seleção de fornecedores devidamente habilitados Conforme necessidades de destinação

6.2 Destinação de resíduos

7 Controle de animais sinantrópicos

7.1
Armazenamento temporário de resíduos que possam 

atrair a fauna sinantrópica

7.2 Dedetização / desratização

8

8.1
Auditorias internas - planejamento / execução / 

relatório 

8.2
Auditorias externas - planejamento / execução / 

relatório 

* Conforme Programa de Auditoria Ambiental

Capacitação, treinamento e sensibilização

Auditorias*

Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS)

Descrição das Etapas
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4
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Tabela 56 - Indicadores de Desempenho do PGRS da Mina da Bocaina – CSN Arcos. 

Indicador 
Local de 

Execução 
Metas Métrica Formas de Medição Frequência 

% de reuso e 
reciclagem dos 

resíduos gerados 

Mina da 
Bocaina 

t resíduos / t rejeitos 
> 1 

Massa (t) resíduos destinados para 
reuso ou reciclagem / Massa (t) 

rejeitos enviados p/ disposição final 
Inventário de resíduos 

Mensal / 
Anual 

Destinação 
ambientalmente 

adequada dos resíduos 

Mina da 
Bocaina 

100% dos resíduos 
com destinação 
ambientalmente 

adequada 

Massa (t) resíduos destinados para 
reuso ou reciclagem / Massa (t0 

rejeitos enviados p/ disposição final 
Inventário de resíduos 

Mensal / 
Anual 

Capacitação da equipe 
Mina da 
Bocaina 

100% equipe treinada 
com relação ao PGRS 

% pessoal treinado em atuação na 
Mina da Bocaina 

Registros dos treinamentos e 
avaliação de entendimento dos 

participantes 
Semestral 
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5.9. Programa de Gestão do Patrimônio Espeleológico 

Como citado no item 4.3.1.4, as tratativas relacionadas a eventuais impactos sobre o 

patrimônio espeleológico, e a permissão para tais condições, são objeto de regulamentação 

específica e requerem documentos técnicos também específicos, os quais estão sendo 

apresentados pelo empreendedor concomitantemente com este EIA, de forma a atender 

plenamente às determinações legais. 

No item 4.3.1.4 e respectivos subitens, foram apresentados os impactos ambientais e as 

medidas mitigadoras previstas, as quais foram organizadas no “Programa de Gestão do Patrimônio 

Espeleológico” (SIGNUS VITAE, GEODO E SUBTERRÂNEA, 2020), documento técnico que é 

apresentado no âmbito do PCA e também como parte do conjunto de estudos espeleológicos da 

Ampliação da Mina da Bocaina – CSN Arcos. 

Neste item é apresentado um extrato do programa elaborado, a fim de prover as 

informações necessárias acerca das ações previstas para a conservação do patrimônio 

espeleológico situado no entorno da Mina da Bocaina – CSN Arcos. 

 

5.9.1. Objetivo geral 

O objetivo deste programa é garantir a integridade do patrimônio espeleológico conforme 

nível de impacto previsto no âmbito da avaliação de impactos descrita no item 4.3.1.4.  

 

5.9.2. Objetivos específicos 

São objetivos específicos deste programa: 

▪ Estabelecer as premissas e diretrizes ambientais a serem adotadas nas atividades de lavra 

de forma que se garanta a preservação do patrimônio espeleológico nos termos previstos 

no âmbito do licenciamento da atividade; 

▪ Evitar a incidência de impactos da atividade de mineração em níveis indesejados ou não 

previstos sobre as cavidades do entorno da Mina da Bocaina; 

▪ Garantir a preservação dos elementos do patrimônio espeleológico dentro da Área de 

Entorno de 250 m da Mina da Bocaina ampliada, quais sejam: cavidades naturais 

subterrâneas; espeleotemas e formações cársticas das cavidades; fauna cavernícola; 

patrimônios arqueológico e paleontológico associado às cavidades; 

▪ Estabelecer mecanismos de avaliação do estado de conservação das cavidades e da fauna 

associada (monitoramentos) que permitam identificar impactos indesejados em níveis 

preliminares, sem potencial de danos; 

▪ Contribuir para a conservação da cobertura florestal nas Áreas de Influência das Cavidades 

(AICs) de forma a se manter o equilíbrio dinâmico dos ecossistemas cavernícolas; 

▪ Estabelecer mecanismos para que se possa avaliar periodicamente a eficácia das medidas 

mitigadoras e, se necessário, redimensioná-las ou propor novas medidas. 
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5.9.3. Área de Abrangência do Programa 

Em atendimento aos preceitos estabelecidos no §3º do Artigo 4º da Resolução CONAMA 

347/2004 e item 2 da IS SISEMA 08/2017 rev.1, os estudos espeleológicos que constam do 

licenciamento ambiental abrangeram como área de estudo uma projeção horizontal de 250 metros 

em forma de poligonal convexa ao redor da Área Diretamente Afetada (ADA) do empreendimento 

à qual denominou-se “Área de Entorno de 250 m da ADA”.  

Tais limites podem ser verificados na Figura 23, apresentada no item 4.3.1.4. 

A “Área de Entorno de 250 m da ADA”, possui uma extensão total de 270,37 ha. Todas as 

cavidades naturais subterrâneas registradas na “Área de Entorno de 250 m da ADA”, excetuando-

se as impactadas irreversivelmente – as quais foram consideradas no âmbito das medidas 

compensatórias, item 6.5 – foram consideradas no âmbito deste programa ambiental.  

 

 

5.9.4. Diretrizes, Normas e Documentos de Referência 

As seguintes normas e regulamentos relacionados ao patrimônio espeleológico foram 

utilizadas neste programa (em ordem cronológica): 

▪ Decreto Federal 99.556, de 01/10/1990, que dispõe sobre a proteção das cavidades 

naturais subterrâneas existentes no território nacional, e dá outras providências. 

▪ Resolução CONAMA 347, de 10/09/2004, que dispõe sobre a proteção do patrimônio 

espeleológico. 

▪ Decreto Federal 6.640, de 07/11/2008, que dá nova redação aos Arts. 1º, 2º, 3º, 4º e 5º e 

acrescenta os Arts. 5-A e 5-B ao Decreto nº 99.556/1990. 

▪ Instrução Normativa MMA 02, de 30/08/2017, que define a metodologia para a classificação 

do grau de relevância das cavidades naturais subterrâneas prevista no Artigo 5º do Decreto 

6640/2008. 

▪ Instrução de Serviço SISEMA 08/2017 revisão 1, de 05/10/2018, que dispõe sobre os 

procedimentos para a instrução dos processos de licenciamento ambiental de 

empreendimentos efetiva ou potencialmente capazes de causar impactos sobre cavidades 

naturais subterrâneas e suas áreas de influência. 

 

Cabe aqui ressaltar que esse programa não trata das cavidades nas quais foi constatado 

dano7 e já compensadas no âmbito dos processos de licenciamento anteriores (processos PA 

00174/1986/014/2014 e 00174/1986/016/2017) uma vez que, conforme definição prevista na IS 

SISEMA 08/2017 rev.1 [item 5.2.7], “as cavidades naturais subterrâneas que tenham sofrido 

 

7 Cavidades CSNBO 131, CSNBO 132, CSNBO 214, CSNBO 234, CSNBO 235 e CSNBO 236, em (SIGNUS VITAE, GEODO 

E SUBTERRÂNEA 2019). 
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intervenção que importe em sua total extinção ou em alteração que não permita controle, 

mitigação, recuperação ou restauração do ecossistema cavernícola, com comprometimento de 

sua integridade e preservação, são consideradas como suprimidas; nestes casos, não há que se 

falar em análise de impacto, classificação de grau de relevância e estabelecimento de medidas 

compensatórias ou mitigadoras no âmbito do licenciamento ambiental”.  

Para essas cavidades foi o previsto no Decreto Estadual 47.041, de 31/08/2016, com as 

devidas compensações realizada pela CSN. 

 

 

5.9.5. Ações Previstas 

A seguir são descritas as atividades de execução deste programa, com a indicação dos 

respectivos responsáveis. 

 

 Ações relacionadas à supressão de cavidades 

Responsável: Gerência de Meio Ambiente. 

Entende-se por “supressão de cavidade natural subterrânea” como sendo a intervenção na 

cavidade natural que importe em sua total extinção ou em alteração que não permita controle, 

mitigação, recuperação ou restauração do ecossistema cavernícola, com comprometimento de 

sua integridade e preservação [Item 4.27. da IS SISEMA 08/2017 rev.1]. 

Após a análise no âmbito dos licenciamentos dos processos PA 00174/1986/014/2014 e 

00174/1986/016/2017 restaram na área AIC 02 três cavidades com DL > 5 m (CSNBO 207, 

CSNBO 208 e CSNBO 209) e a cavidade CSNBO 133 de DL < 5 m e classificada como de baixa 

relevância. 

Como mostrado na Figura 25, item 4.3.1.4.1, essas cavidades encontram-se dentro dos 

15,95 ha de ampliação do pit de lavra da Mina da Bocaina – CSN Arcos.  

 

5.9.5.1.1. Mapeamento, relatório fotográfico e registro no CANIE 

A CSN já possui o mapeamento espeleotopográfico das cavidades que serão suprimidas. 

Deverá ser feito o devido registro fotográfico da cavidade, de forma que se forme um registro 

completo, devidamente relacionado com mapa da cavidade, permitindo o registro histórico das 

características das cavidades. 

De acordo com o parágrafo 4º da Resolução CONAMA 347/2004, “o empreendedor que 

vier a requerer licenciamento ambiental deverá realizar o cadastramento prévio no CANIE dos 

dados do patrimônio espeleológico mencionados no processo de licenciamento 

independentemente do cadastro ou registro existentes em outros órgãos”. 

Portanto, a empresa deverá providenciar também o registro das cavidades CSNBO 133, 

CSNBO 207, CSNBO 208 e CSNBO 209 no CANIE. 
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5.9.5.1.2. Inventário de espeleotemas e elementos geológicos 

O próprio estudo geoespeleológico realizado para a indicação do grau de relevância das 

cavidades (GEODO & SIGNUS VITAE, 2020) já traz a descrição dos espeleotemas presentes nas 

cavidades CSNBO 207, CSNBO 208 e CSNBO 209.  

A empresa deve elaborar um relatório detalhado, a partir de levantamento de campo, com 

o inventário completo dos espeleotemas de ocorrência nas cavidades e demais elementos 

geológicos relevantes. O relatório deve conter a indicação do local de ocorrência dos espeleotemas 

no mapa espeleotopográfico da cavidade, o devido registro fotográfico de todas as tipologias de 

ocorrência na cavidade, e a indicação daqueles cujo salvamento deve ser realizado. 

O relatório deve ser feito por profissional(is) devidamente habilitado(s) e ser acompanhado 

da devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). 

 

5.9.5.1.3. Salvamento dos elementos geoespeleológicos 

Com base nos relatórios gerados conforme descrito no item anterior (5.9.5.1.2), a empresa 

deve planejar o salvamento de espeleotemas e outros elementos geológicos / geoespeleológicos 

relevantes, que possam vir a ser direcionados para coleções acadêmicas e de instituições 

museológicas. Dentro deste contexto, deve-se avaliar a possibilidade de envio para o Centro de 

Visitantes da Estação Ecológica de Corumbá. 

Esta ação inicia-se com os contatos e definições das instituições aptas a receber o material 

a ser preservado a partir das cavidades. Uma vez definidas as instituições, a empresa deve 

formalizar os termos de doação dos materiais, para então proceder as intervenções de salvamento 

dos espeleotemas e, eventualmente, demais elementos geológicos de interesse. 

As execuções dos trabalhos de campo devem ser precedidas de um Plano de Intervenção 

claro, formal, que indique as intervenções previstas com a descrição das técnicas a serem 

utilizadas, locais de intervenção e objetos previstos de serem resgatados para a preservação. 

Todos os trabalhos e documentos devem ser executados / elaborados por profissional(is) 

devidamente habilitado(s) e serem acompanhados das devidas Anotações de Responsabilidade 

Técnica (ARTs). 

Obviamente, todas as ações deverão ser devidamente registradas, e constar de um 

Relatório Técnico das Intervenções de Salvamento de Espeleotemas e Elementos Geológicos. O 

relatório será útil para a comprovação perante o órgão ambiental da execução de tais medidas, 

que são previstas no item 5.2.6 da IS SISEMA 08/2017 rev.1. 

 

5.9.5.1.4. Inventário e coleta de fauna das cavidades a serem impactadas 

Com relação à fauna das cavidades que serão suprimidas, este programa contempla o 

inventário e coleta da fauna cavernícola e de outros elementos biológicos representativos do 

ecossistema cavernícola.  
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O objetivo desta intervenção é coletar indivíduos da fauna das cavidades que serão 

impactadas que possam ser direcionados para museus e/ou instituições de ensino e pesquisa, de 

forma a contribuir para a construção e consolidação do conhecimento científico e a disseminação 

deste conhecimento sobre a fauna cavernícola. Outros vestígios como material de regurgitação de 

corujas e ninhos, se em bom estado e com valor para ciência e/ou divulgação científica, também 

poderão ser coletados das cavidades que serão suprimidas. 

Os trabalhos iniciam-se com a elaboração do Plano de Coleta que será encaminhado ao 

IEF-MG a fim de que o órgão emita as devidas autorizações para a captura e coleta de material 

biológico. 

Da mesma forma que no caso anterior, todos os trabalhos e documentos devem ser 

executados / elaborados por profissional(is) devidamente habilitado(s) e serem acompanhados 

das devidas Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs). A definição da equipe técnica já faz 

parte das informações contidas no Plano de Coleta. 

Uma vez autorizada a intervenção na fauna das cavidades a serem suprimidas, a empresa 

deve planejar os trabalhos de campo, que deverão ocorrer em campanha única, de varredura, para 

o máximo aproveitamento da fauna e vestígios das cavidades objeto das coletas. 

Após as coletas de campo, deve ser realizado todo o trabalho de laboratório para 

identificação do material coletado, junto às instituições acadêmicas receptoras dos mesmos. 

Ao final dos trabalhos, deve ser elaborado o Relatório Técnico do Inventário e Coleta de 

Fauna Cavernícola com as informações e resultados dos trabalhos realizados no tocante a esse 

tema.  

 

 Proteção contra a ocorrência de outros impactos negativos irreversíveis   

Responsável: Gerência de Meio Ambiente. 

Conforme citado no estudo "Avaliação dos Impactos Ambientais da Ampliação da Mina da 

Bocaina - CSN Arcos sobre Cavidades Naturais Subterrâneas” (SIGNUS VITAE, GEODO, 

SUBTERRÂNEA, 2020), a CSN disponibilizou o estudo intitulado “Estudo de Sismografia Aplicada 

ao Patrimônio Espeleológico – CSN Arcos” (MLF, 2019), o qual traz a definição de 50 m de 

distância mínima como limite de segurança para a operação de desmonte com explosivos no 

entorno das cavidades. 

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

Cavidades Naturais Subterrâneas (SIGNUS VITAE, GEODO E SUBTERRÂNEA, 2019) 

apresentou, como medida mitigadora desse impacto potencial a adoção de zonas de restrição para 

o desmonte com explosivo em três áreas da mina, na região limítrofe entre a ADA e as áreas de 

influência de cavidades: AIC 06 e AIC 09. Os limites dessas “zonas de restrição” são indicados na 

Figura 113, referente à AIC 06, e na Figura 114, referente à AIC 09.  

A adoção das zonas de restrição deve ser acompanhada da avaliação periódica do estado 

de conservação das cavidades mais próximas da mina inseridas nesse contexto, a saber: 
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cavidades CSNBO 232 e CSNBO 233 (AIC 06); e CSNBO 237, CSNBO 238, CSNBO 239, CSNBO 

243 e CSNBO 244 (AIC 09). 

Da mesma forma, a gestão do plano de fogo a partir da análise do monitoramento 

sismográfico deve atuar de forma a garantir um desmonte controlado que não possua potencial de 

gerar danos irreversíveis às cavidades. Em suma, as indicações de vibrações devem gerar 

prognósticos quanto à necessidade ou não de atenuação da carga de explosivos, número de 

esperas e outras variáveis do plano de fogo, principalmente quando nas áreas mais próximas das 

cavidades, de forma que se garanta a manutenção da integridade das mesmas. 

Cabe ressaltar que a Mina da Bocaina – CSN Arcos já possui em funcionamento um 

Sistema de Monitoramento Sismográfico devidamente aprovado pela SUPRAM-ASF. Os detalhes 

metodológicos, cronograma de execução e prazos são todos definidos na documentação de 

apresentação do Sistema de Monitoramento Sismográfico para a SUPRAM-ASF e sua aprovação. 

Vale ressaltar ainda que outras 5 cavidades de baixa relevância (conforme Artigo 12 da IN 

MMA 02/2017), com DL < 5 m, estão sujeitas a impactos irreversíveis (CSNBO 134, CSNBO 215, 

CSNBO216, CSNBO 227 e CSNBO 240). Essas cavidades já se encontram nessa situação desde 

o licenciamento anterior, não havendo alteração em sua condição com a ampliação da Mina da 

Bocaina – CSN Arcos. Dado o enquadramento como cavidades de baixa relevância, não cabe 

nenhuma medida específica em relação a tais cavidades.   
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 Controle de emissões atmosféricas 

Responsável: Gerência de Meio Ambiente. 

O conjunto de medidas de controle das emissões de poeiras fugitivas de material 

particulado adotado na mineração baseia-se na indicação de melhores práticas de mitigação e já 

foi apresentado no item 5.7.5.1. Tais medidas indiscutivelmente são essenciais para a proteção do 

patrimônio espeleológico do entorno da Mina da Bocaina – CSN Arcos. 

Há que se ressaltar o fato de que as cavidades da Área de Entorno de 250 m da Mina da 

Bocaina – CSN Arcos estão inseridas num contexto local onde existem vários empreendimentos 

(mineração, cimento e cal) próximos das cavidades, em alguns casos até mais próximos que a 

própria Mina da Bocaina, da CSN, como já citado no licenciamento anterior da Mina da Bocaina – 

CSN Arcos. Essas atividades têm também emissões de poeiras fugitivas e contribuem para a 

deposição de material nas cavidades.  

Da mesma forma, há que se considerar que essas cavidades também estão relativamente 

próximas à área industrial da CSN e do beneficiamento do minério, na direção predominante do 

vento, conforme mostra a rosa dos ventos apresentada por (YAMAGATA, 2018) no Estudo de 

Dispersão de Poluentes (Figura 115). 

 

Figura 115 – Rosa dos Ventos – média anual do período 2014 a 2016, na região da CSN Arcos. 

Fonte: (YAMAGATA, 2018). 

 

 

Considerando o contexto das cavidades em relação ao empreendimento e as 

características da operação de lavra, as ações previstas buscam permitir que se observe a 

ocorrência de eventuais efeitos deletérios das emissões de material particulado sobre as 

cavidades por meio da avaliação da deposição de material particulado nesses ambientes.  
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Para o devido controle desse impacto será executado o monitoramento da deposição de 

material particulado conforme descrito no item 5.7.5.2 deste programa. Serão usados como 

referência os parâmetros australianos que indicam um índice de deposição de poeira aceitável 

desde que inferior a 4 g/m2/mês como média anual (EPA-NSW, 2016) (KATESTONE ENVTL, 

2011) (HOLCIM, 2016). Adotando essa metodologia de avaliação da deposição de poeiras a 

empresa poderá avaliar se há impacto real de deposição, e se tal deposição é considerada 

aceitável ou não. Os resultados dos monitoramentos devem ser analisados e, em se registrando 

condições inadequadas de deposição, as medidas de mitigação de emissões devem ser 

revisitadas a fim de identificar oportunidades de melhoria que venham a ser implementadas para 

se obter o devido controle deste impacto sobre as cavidades. 

 

 Controle de emissões de ruído a partir das atividades na mina 

Responsável: Gerência de Meio Ambiente. 

As medidas de controle dos ruídos provenientes da mineração são apresentados no 

Programa de Controle e Monitoramento de Ruídos e Vibrações, item 5.6 deste volume do EIA. Lá 

encontram-se as ações previstas para o controle de ruídos e vibrações. Tais medidas também 

beneficiarão a fauna associada às cavidades. 

 

 Conservação do ambiente natural associado aos ecossistemas 

cavernícolas 

Responsável: Gerência de Meio Ambiente. 

De maneira geral, a medida mais relevante para a fauna associada às cavernas é a 

proteção / conservação dos ambientes naturais presentes nas Áreas de Influência de Cavidades 

(AICs), bem como a preservação de suas condições de conectividade. 

A Tabela 57 traz as áreas totais das AICs e as porções dessas áreas situadas dentro da 

RPPN da CSN, ambas em hectares (ha). Conforme dados da Tabela 57, as AICs perfazem uma 

área total preservada de 85,397 ha; destes, 41,874 ha estão situados dentro da RPPN da CSN. A 

conservação dos ambientes naturais nestes mais de 85 ha que perfazem as AICs das cavidades 

do entorno da Mina da Bocaina – CSN Arcos é uma ação essencial para a manutenção dos 

processos ecológicos relacionados com as cavidades ali inseridas. 
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Tabela 57 – Áreas das AICs do entorno da Mina da Bocaina – CSN Arcos. Fonte: (SIGNUS VITAE, 

GEODO, SUBTERRÂNEA, 2020). 

 

 

A seguir relacionam-se as medidas de mitigação e controle dos impactos relacionados ao 

ambiente natural associado aos ecossistemas cavernícolas previstas neste programa: 

▪ Manutenção / conservação das áreas de cobertura florestal situadas no interior das 

AICs: É de fundamental importância a manutenção e conservação dos ambientes naturais 

associados às cavernas, com destaque àqueles com cobertura florestal situados dentro 

das AICs das cavidades. São esses ambientes os responsáveis pelo provimento dos 

recursos necessários para a sobrevivência da fauna usuária das cavidades.  

Os procedimentos de manutenção e conservação incluem principalmente eliminar fatores 

de degradação que possam comprometer a dinâmica natural dos ecossistemas; por 

exemplo: instalar aceiros e adotar outras medidas de prevenção a ocorrência de incêndios 

nos maciços florestais; evitar processos erosivos e outros que possam desestabilizar o 

terreno e a vegetação; evitar a entrada de gado nas áreas de mata; outras medidas 

específicas que forem verificadas como fatores de degradação durante os monitoramentos 

das cavidades. 

▪ Manejo (erradicação) de espécies invasoras: Havendo indicações de que espécies 

invasoras, notadamente a Leucena (Leucaena leucocephala) estão levando a algum 

prejuízo do ambiente natural ou das comunidades de fauna, a empresa deve vir a adotar 

Total

Dentro da 

RPPN

% dentro 

da RPPN

AIC 02
AIC será suprimida (dentro 

da ADA da ampliação da 
9,329 0,000 0,0%

AIC 03  - 6,887 5,086 73,8%

AIC 04  - 10,486 1,366 13,0%

AIC 05  - 5,688 3,465 60,9%

AIC 06  - 5,448 1,648 30,2%

AIC 07  - 5,543 1,364 24,6%

AIC 08  - 11,381 8,075 71,0%

AIC 09  - 17,887 15,107 84,5%

AIC 10  - 5,413 3,066 56,6%

AIC 11 Englobou a antiga AIC 01 13,580 0,000 0,0%

AIC 12  - 3,084 2,697 87,5%

TOTAL 94,726 41,874 44,2%

Descritivo das Áreas de Influência das Cavidades na RPPN

AICs nrs. Observação

Áreas (ha)
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medidas de manejo visando o controle / erradicação dos indivíduos da espécie invasora 

das áreas com problema.  

▪ Monitoramento Bioespeleológico: Assim como o monitoramento geoespeleológico é 

imprescindível para a indicação do estado de conservação / estabilidade / dano das 

cavidades, o mesmo se aplica ao monitoramento bioespeleológico quanto à avaliação dos 

aspectos ecológicos da cavidade. Sendo assim, é fundamental a execução de um 

programa abrangente de monitoramento Bioespeleológico no contexto da Mina da Bocaina. 

 

 Monitoramentos relacionado ao patrimônio espeleológico 

Responsável: Gerência de Meio Ambiente. 

O “Programa de Gestão do Patrimônio Espeleológico” (SIGNUS VITAE, GEODO E 

SUBTERRÂNEA, 2020) prevê uma série de ações de monitoramento relacionadas ao patrimônio 

espeleológico. São elas: 

▪ Monitoramento sismográfico, conforme descrito no item 5.6.6.3. 

▪ Monitoramento da deposição de material particulado nas cavidades. 

▪ Monitoramento geoespeleológico. 

▪ Monitoramento bioespeleológico. 

O detalhamento com a descrição dos aspectos metodológicos, parâmetros, locais a serem 

monitorados e frequência, é apresentado no documento técnico Programa de Gestão do 

Patrimônio Espeleológico” (SIGNUS VITAE, GEODO E SUBTERRÂNEA, 2020). 
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5.9.6. Marcos de Execução do Programa e Cronograma 

O cronograma para os primeiros 4 anos de desenvolvimento das atividades previstas neste 

programa é apresentado na Figura 116, a seguir. 

 

Figura 116 – Cronograma do Programa de Gestão do Patrimônio Espeleológico do Entorno da Mina 

da Bocaina – CSN Arcos. 

 

 

 

5.9.7. Resultados Esperados, Indicadores e Monitoramentos 

A Tabela 58 apresenta a estrutura de indicadores para monitoramento da eficiência do 

Programa de Gestão do Patrimônio Espeleológico do Entorno da Mina da Bocaina – CSN Arcos. 

 

 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

1 Ações relacionadas à supressão de cavidades

1.1 Mapeamento, relatório fotográfico e registro no CANIE

1.2 Inventário de espeleotemas e elementos geológicos

1.3 Salvamento dos elementos geoespeleológicos

1.4
Inventário e coleta de fauna das cavidades a serem 

impactadas

2 Proteção contra a ocorrência de outros impactos negativos irreversíveis

2.1 Adoção das zonas de restrição Já adotadas conforme licenciamento anterior

2.2
Gestão das zonas de restrição das cavidades 

conforme Modelo Projecional

3 Controle de emissões de poeiras e ruído

3.1
Ações operacionais de controle das emissões de 

material particulado

3.3 Ações operacionais de controle das emissões de ruído 

4 Conservação dos ambientes naturais associados aos ecossistemas cavernícolas

4.1
Manutenção / conservação das áreas de cobertura 

florestal situadas no interior das AICs

Manejo (erradicação) de espécies invasoras Conforme identificação da necessidade

4.2 Monitoramento bioespeleológico

5 Monitoramentos relacionado ao patrimônio espeleológico

5.1 Monitoramento sismográfico

5.2
Monitoramento da deposição de material particulado 

nas cavidades
*

5.3 Monitoramento geoespeleológico

5.4 Monitoramento bioespeleológico

* frequência deve ser revisada após os três primeiros anos de monitoramento

Programa de Gestão do Patrimônio Espeleológico do Entorno da Mina

Descrição das Etapas
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4
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Tabela 58 - Indicadores de Desempenho do Programa de Gestão do Patrimônio Espeleológico do Entorno da Mina da Bocaina – CSN Arcos. 

Indicador 
Local de 

Monitoramento 
Métrica Metas 

Formas de 
Medição 

Frequência 

Monitoramento 
Sismográfico* 

Cavidades do entorno 
de 250 m da mina 

Velocidade da partícula 
(limites NBR 9653:2018) 

100% conformidade com 
os limites (nenhuma 

ultrapassagem) 

Rede de sismógrafos 
existente 

24 horas* 

Monitoramento da 
deposição de material 

particulado nas cavidades 

13 cavidades (Labirinto, 

Gruta da CSN e Gruta dos 
Espinhos + 1 em cada AIC) 

Índice de deposição de 
poeira 

Deposição ≤ 4 g/m2/*mês 
(média anual) 

Conforme Norma 
ABNT NBR 
12065:1991 

Trimestral 

Monitoramento 
Geoespeleológico 

20 cavidades  
(2 cavidades de cada AIC) 

Estado de conservação 
das cavidades  

(ocorrência de trincas, 
rachaduras, subsidências, 

abatimento de blocos, dano a 
espeleotemas, etc.)  

Sem indicação de danos 
irreversíveis a cavidades 

Visita periódica por 
profissional 
capacitado 

Semestral 

Monitoramento 
Bioespeleológico 

Fauna geral e 
invertebrados: 20 

cavidades  
(2 cavidades de cada AIC) 

Quirópteros: 10 
estações amostrais  

(1 em cada AIC) 

Curva de acumulação de 
espécies, registros de 

espécies raras, 
ameaçadas, 

troglomórficas ou 
troglóbios confirmados 

Manutenção da 
diversidade sem perda 
de espécies relevantes 

Visita periódica por 
profissional 
capacitado 

Semestral 

* a empresa pretende apresentar nova proposta de monitoramento sismográfico ao órgão ambiental. Frequência / periodicidade poderá ser revista. 
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5.10. Programa de Monitoramento de Fauna 

Os vertebrados inventariados no diagnóstico ambiental apresentado no presente processo 

de licenciamento ambiental apresentam características ecológicas e etológicas que definem 

modos de vida e necessidades de recursos ambientais bastante diversos.  

Embora a maioria das espécies identificadas tenha ampla distribuição geográfica, com 

baixa sensitividade a distúrbios os estudos indicaram o registro de algumas espécies de interesse 

para conservação ambiental. Ao mesmo tempo, a proximidade de Unidades de Conservação à 

área de estudo justifica a execução de plano de monitoramento que leve em consideração a 

avaliação de possíveis impactos indiretos sobre estas áreas. 

Assim sendo, justifica-se a existência deste programa como ferramenta útil para o 

conhecimento das eventuais interferências de atividades de lavra sobre a fauna de ocorrência no 

entorno da Mina da Bocaina – CSN Arcos. 

 

5.10.1. Objetivo geral 

O Programa de Monitoramento da Fauna tem como objetivo principal, realizar o registro da 

ocorrência de fauna e coletar informações ecológicas a respeitos dos grupos estudados, de forma 

a avaliar e propor ações de conservação da fauna de ocorrência na área do empreendimento. 

 

5.10.2. Objetivos específicos 

Os objetivos específicos deste programa são apresentados para cada grupo taxonômico, 

conforme descrito a seguir. 

 

 Objetivos específicos referentes à mastofauna 

São objetivos específicos relacionados à mastofauna terrestre e voadora: 

▪ Avaliar a distribuição espacial de ocorrência das espécies da mastofauna, associando-as 

aos ambientes e microambientes (habitats / nichos) na área de influência do 

empreendimento. Essa avaliação considera também a comparação entre as Áreas 

Controle e demais ambientes amostrados, bem como a identificação de áreas utilizadas 

como “corredores” pelos mamíferos terrestres com maior área de vida / deslocamento. 

▪ Identificar eventuais padrões de variação / modificação no comportamento das 

comunidades da mastofauna que possam ter relação com atividades do empreendimento. 

▪ Compreender as formas de uso dos ambientes pela fauna de maneira a permitir a adoção 

de técnicas de manejo, visando à minimização dos impactos do empreendimento. 

▪ Identificar interações ecológicas intra e inter espécies, bem como, suas relações com o 

ambiente físico e a vegetação, a fim de direcionar ações de conservação da fauna. 

▪ Analisar padrões de abundância e riqueza das espécies considerando os aspectos 

temporais / sazonais. 
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▪ Contribuir para o conhecimento, educação e conscientização dos envolvidos com o 

empreendimento por meio da geração de informações sobre a fauna local. 

São objetivos específicos referentes à quiropterofauna: 

▪ Identificar, se possível, eventuais padrões de variação / modificação no comportamento 

das comunidades da quiropterofauna que possam ter relação com atividades do 

empreendimento, principalmente devido aos desmontes de rocha e operação da mina 

(carregamento, transporte e britagem). 

▪ Compreender as formas de uso dos ambientes pela fauna de morcegos de maneira a 

permitir a adoção de técnicas de manejo, visando à minimização dos impactos do 

empreendimento. 

 

 Objetivos específicos referentes à herpetofauna 

São objetivos específicos relacionados à fauna de répteis e anfíbios: 

▪ Identificar os padrões reprodutivos das espécies de anfíbios locais, sua relação com os 

ambientes do entorno do empreendimento (principalmente cursos d’água e áreas alagáveis 

e úmidas) e sua sazonalidade / relação com o clima, principalmente eventos de chuva. 

▪ Identificar rotas de deslocamento da fauna de anfíbios durante o ciclo reprodutivo. 

▪ Identificar a relação de ocorrência das espécies da herpetofauna com os diferentes 

ambientes da área de influência do empreendimento (áreas calcárias, florestas, áreas 

úmidas, etc.). 

▪ Avaliar a ocorrência de animais peçonhentos e seus hábitos na região do empreendimento. 

▪ Evitar acidentes com espécies peçonhentas, de forma a contribuir para a segurança da 

equipe operacional e de apoio ao empreendimento. 

 

 Objetivos específicos referentes à avifauna 

São objetivos específicos relacionados à fauna de aves: 

▪ Determinar os padrões de abundância e riqueza das espécies considerando os aspectos 

temporais / sazonais, bem como a equitabilidade e a similaridade entre diferentes 

ambientes (Áreas Controle / zonas mais próximas da mina).  

▪ Identificar a distribuição espacial das espécies da Avifauna registradas, quando possível 

associando-as aos ambientes e microambientes (habitats / nichos) na área de influência 

do empreendimento. Maior ênfase neste item se dará às espécies raras, endêmicas ou 

classificadas nas listas de espécies ameaçadas de extinção. 

▪ Identificar, se possível, padrões de comportamento das aves em relação às atividades de 

mineração, principalmente no desmonte de rocha e operação da mina – carregamento, 

transporte e britagem. 

▪ Identificar o uso das áreas monitoradas por espécies migratórias. 
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▪ Classificar as aves em guildas quanto à dieta, ambiente e sensibilidade das mesmas a 

distúrbios, de forma a identificar ambientes mais relevantes para a conservação da 

diversidade de aves na área do empreendimento. 

▪ Identificar interações ecológicas intra e inter espécies, bem como com suas relações com 

o ambiente físico e a vegetação, a fim de direcionar ações de conservação da fauna. 

▪ Contribuir para o conhecimento e educação dos envolvidos com o empreendimento por 

meio da geração de informações sobre a avifauna local. 

 

5.10.3. Área de Abrangência do Programa 

Este programa é aplicável às áreas das propriedades da CSN Arcos, bem como a outros 

ambientes amostrados no entorno da mineração, utilizados como Áreas Controle. O programa 

segue o arranjo amostral utilizado no diagnóstico apresentado no Volume 2 – Parte 2 deste EIA 

(SIGNUS VITAE, 2020b). 

 

5.10.4. Diretrizes, Normas e Documentos de Referência 

A Tabela 59, a seguir, relaciona o conjunto das principais diretrizes, normas e documentos 

relacionados ao presente programa. 

 

Tabela 59 – Diretrizes, normas e documentos de referência aplicados ao Programa de 

Monitoramento de Fauna. 

Diretrizes, normas e documentos de referência.  

Lei nº 9605 de 

12/02/1998 

Lei de Crimes Ambientais - Dispõe sobre as sanções penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 

providências. 

Instrução Normativa 

IBAMA nº 146, de 

11/01/2007 

Estabelece os critérios para procedimentos relativos ao manejo de fauna 

silvestre (levantamento, monitoramento, salvamento, resgate e destinação) 

em áreas de influência de empreendimentos e atividades consideradas 

efetivas ou potencialmente causadoras de impactos à fauna sujeitas ao 

licenciamento ambiental. 

Portaria Normativa 

IBAMA nº10, de 

22/05/2009 

Estabelece que, até a definição de novos procedimentos para o manejo de 

fauna silvestre adequados aos licenciamentos das demais tipologias de 

empreendimentos, ficam mantidas as exigências de autorização para 

atividades de levantamento, monitoramento, salvamento, resgate e 

destinação de fauna. 

Portaria MMA nº444, 

de 17/12/2014 

Reconhecer como espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção 

aquelas constantes da "Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna 

Ameaçadas de Extinção" 

Portaria MMA nº445, 

de 17/12/2014 

Reconhecer como espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção 

aquelas constantes da "Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna 

Ameaçadas de Extinção – Peixes e Invertebrados Aquáticos" 

Deliberação 

Normativa Copam nº 

147, de 30/04/2010 

Define a lista de espécies da fauna ameaçadas de extinção no Estado de 

Minas Gerais 
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5.10.5. Ações Previstas 

A seguir são descritas de maneira sucinta as atividades de execução deste programa, com 

a indicação dos respectivos responsáveis. A descrição completa e detalhada do Programa de 

Monitoramento de Fauna encontra-se no PCA do empreendimento (SIGNUS VITAE, 2021). 

 

 Planejamento geral do monitoramento de fauna 

Responsável: Gerência de Meio Ambiente 

Para o alcance dos objetivos propostos neste programa, os trabalhos de monitoramento de 

fauna devem seguir metodologia pré-determinada e padronizada, de forma a garantir que o esforço 

amostral resultará na geração das informações previstas para cada grupo de fauna estudado – 

mastofauna terrestre e voadora, avifauna e herpetofauna. 

As campanhas de campo foram programadas para serem realizadas com frequência 

trimestral, em concordância com a IN IBAMA 146/2007, ou em outra frequência devidamente 

acordada com o órgão ambiental8. Os trabalhos envolverão métodos diversificados de registros, 

específicos para cada grupo amostrado, e com esforço amostral também específico, os quais são 

detalhados mais adiante neste Programa. 

Considerando que, uma vez obtidas as devidas licenças ambientais haverá a abertura de 

novas frentes de lavra, com alteração do padrão geral do empreendimento em relação à fauna, 

propõe-se que o monitoramento seja mantido ao longo de todo o período de validade das licenças 

ambientais, podendo ser adaptado somente após completar 5 anos do início da expansão, se 

constatada uma estabilização nos dados obtidos no monitoramento (curva de suficiência amostral) 

bem como no padrão de ocorrência das espécies de fauna. Caso isso ocorra, que seja proposta 

nova periodicidade de amostragens para cada grupo e apresentada à SEMAD. 

No âmbito do planejamento os trabalhos se iniciam com a execução dos seguintes passos: 

▪ Contratação formal da equipe executora do Programa de Monitoramento de Fauna 

Silvestre Terrestre do Complexo Minerário da CSN; 

▪ Emissão das Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) dos envolvidos no projeto; 

▪ Formalização de convênio e obtenção de Carta de Aceite das instituições científicas 

parceiras no projeto para depósito dos espécimes coletados e devidamente taxidermizados 

nas respectivas coleções9; 

▪ Solicitação de licença de captura, coleta e transporte de fauna, etapa de monitoramento 

ambiental, para o IBAMA e SEMAD / IEF; 

 

8 Atualmente, com base na condicionante n° 18 da LO 008/2018, a empresa realiza monitoramentos semestrais. 

9 As metodologias e trabalhos de campo previstos neste programa não incluem a prática de coleta deliberada de 

exemplares da fauna. No entanto, como não se pode afastar a possibilidade de morte acidental de um animal 

capturado, em qualquer das metodologias propostas que prevêem contenção e manuseio dos animais, deve-se prever 

a possibilidade de depósito em coleção. 
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▪ Obtenção das devidas autorizações para captura, coleta e transporte de fauna silvestre. 

 

 Metodologias e esforço amostral considerado 

Responsável: Gerência de Meio Ambiente 

As metodologias e esforços definidos para o presente programa estão baseados nos 

programas de monitoramento já em execução na área de estudo, de forma a otimizar recursos, 

equipes e resultados. 

Na Tabela 60 são apresentados os dados de esforço para cada técnica de amostragem  

 

Tabela 60 – Esforço amostral previsto para cada metodologia de monitoramento empregada no 

Programa de Monitoramento da Fauna. 

Método Itens Descrição do método 
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d
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s
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ro
s
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ó
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A
v
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a
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H
e
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e
to

fa
u

n
a

 

Busca Ativa 

Local(is) 

Todas as fitofisionomias 

x

X 

x

X 
    

x

X 

Masto: trilhas / Quiropteros: ocos, 
tocas, abrigos, cavidades / Herpeto: 
folhiço, abrigos, paus, ambientes 
úmidos. 

Duração 
campanha 

5 dias 

Esforço 
Amostral Total 

20 horas/ por grupo 

[Masto+Quiroptero: (2hrs manhã + 
2hrs tarde) x 5 dias X 1 camp.) 

[Herpeto: (2 hrs manhã + 2 hrs tarde) x 
5 dias X 1 camp.] 

Pitfalls 

Local(is) 

Pontos de amostragem no entorno e 
controles. 

   
x

X 
 

x

X 

Pontos (linhas de pitfall) 

Duração 
campanha 

5 dias 

Esforço 
Amostral Total 

175 baldes*dia 

[7 baldes/linha X 5 pontos X 5 noites X 1 
camp.] 

Armadilhas de 
Captura 

(live traps) 

Local(is) 

Pontos de amostragem no entorno e 
controles. 

    
x

X 
  

5 Pontos (próximo linhas de pitfall) 

Duração 
campanha 

5 dias 

Esforço 
Amostral Total 

250 armad.*noite 

[10 armadilhas (5 árvores / 5 solo) X 5 
pontos X 5 noites X 1 camp.] 

Armadilhas 
Fotográficas 

Local(is) 

Pontos de amostragem no entorno e 
controles. 

x

X 
      

  

5 Pontos 

Duração 
campanha 

5 dias 
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Método Itens Descrição do método 

G
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Esforço 
Amostral Total 

125 armad.*dia 

[5 armadilhas X 5 pontos X 5 dias X 1 
camp.] 

Redes de 
Neblina 

Local(is) 

Pontos de amostragem no entorno e 
controles. 

  
x

X 
  

  

5 pontos, 1 dia em cada ponto. 

Morcegos: "túneis" e próximo aos 
maciços. 

Duração 
campanha 

5 dias 

Esforço 
Amostral Total 

60 redes*hora 

[5 redes X 1 ponto/noite X 4 hrs X 3 
noites ou dias X 1 camp.] 

Lista de 
Mackinnon 

Local(is) 
Floresta, pasto, ambientes úmidos. 

      
x

X 

  

Transectos. 

Duração 
campanha 

5 dias 

Esforço 
Amostral Total 

20 horas 

[1 transectos/dia  X 2 hrs X 5 dias X 1 
camp.] 

Road Sampling 
(método 

complementar) 

Local(is) 
Acessos viários utilizados, a partir do 

asfalto e/ou acessos internos. 

        
x

X 

Duração 
campanha 

5 dias 

Esforço 
Amostral Total 

Eventual - sem pré-definição 

[de acordo com o deslocamento da 
equipe] 

 

A descrição completa e detalhada de todas as metodologias consta do Programa de 

Monitoramento de Fauna inserido no PCA do empreendimento (SIGNUS VITAE, 2021). 

 

5.10.5.2.1. Parâmetros de diversidade e rarefação a serem considerados para os grupos de 

fauna: 

A ferramenta da curva do coletor será empregada para verificar a suficiência da 

amostragem. A estimativa da riqueza total através da curva de rarefação Jackknife de primeira 

ordem, utiliza-se do número de espécies distribuídas não parametricamente, em estações 

amostrais independentes sem reamostragem. A seguir os padrões de cálculo desses índices. 

 

▪ Rarefação:  

Consiste em calcular o número esperado de espécies em cada amostra para um tamanho 

de amostra padrão. O número esperado de espécies é obtido pela equação apresentada na página 

seguinte: 
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Onde E(S) é o número esperado de espécies em uma amostragem aleatória, S é o número 

total de espécies registradas, N é o número total de indivíduos registrados, Ni é o número de 

indivíduos da espécie i, e n é o tamanho padronizado da amostra escolhido. 

O termo  é calculado como  

 

▪ Jackknife (1 e 2):  

O método Jackknife 1 estima a riqueza total utilizando o número de espécies que ocorrem 

em apenas uma amostra (uniques). A estimativa de riqueza é calculada pela equação: 

 

Onde Sj é a riqueza estimada, s é a riqueza observada, Qj é o número de espécies que 

ocorrem em exatamente j amostras, e n é o número de amostras. Já o Jackknife 2 utiliza os uniques 

e o número de indivíduos que ocorrem em duas amostras (duplicates), e é calculado pela equação: 

 

Para o cálculo da diversidade de espécies deverão ser empregados os dados quantitativos 

obtidos através das capturas por amostras quantitativas e abundância relativa encontrada nas 

amostragens. Deverá ser utilizado o índice de diversidade de Shannon (Magurran, 1988) e de 

equitabilidade, que varia de 0 a 1 (quando todas as espécies são igualmente abundantes), mostra 

o grau de uniformidade ou o grau de dominância de algumas espécies (Magurran, 2004).  

 

▪ Índice Shannon-Wiever (H’):  

Este índice dá maior peso para as espécies raras, e é obtido pela equação: 

 

Onde S é o número de espécies, pi é a proporção da espécie i, estimada como ni/N, onde 

ni é a medida de importância da espécie i (número de indivíduos, biomassa), e N é o número total 

de indivíduos. Na prática o valor máximo de H’ é ln S, e o mínimo é ln [N/(N – S)]. 

 

▪ Índice de Jaccard (Sj) e Índice de Sorensen (Ss):  
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Para verificar a similaridade da riqueza observada entre as estações amostrais, será 

realizado agrupamento hierárquico baseado no coeficiente de Jaccard, calculado a partir da 

presença/ausência das espécies totais por estação amostral (Pielou, 1984).  

 

Onde a é o número de espécies encontradas em ambos os locais, A e B, b é o número de 

espécies no local B, mas não em A, c é o número de espécies no local A, mas não em B. 

 

 Recursos Materiais e Operacionais 

Os equipamentos utilizados durante as campanhas de monitoramento de fauna silvestre 

estão descritos a seguir, na Tabela 61. 

 

 Tabela 61 - Equipamentos utilizados na campanha de monitoramento de fauna. 

Petrechos Mastofauna Avifauna Herpetofauna 

Baldes 60 litros X  X 

Lona plástica X  X 

Hastes de madeira X  X 

Gancho herpetológico   X 

Armadilhas Live trap X   

Pinça X X X 

Saco plástico X  X 

Saco pano X X X 

Pesola X X  

Paquímetro X X  

Rede de neblina X   

Anilhas /Aplicador X   

GPS X X X 

Câmera Fotográfica X X X 

 

 

 Recursos Humanos 

Serão necessários os seguintes profissionais para realização do programa de 

monitoramento de fauna.  

 

Tabela 62 – Profissionais necessários para as campanhas de monitoramento.  

Profissional Mastofauna Avifauna Herpetofauna 

Biólogo especialista  2 1 1 

Auxiliar de campo 2 1 1 
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5.10.6. Marcos de Execução do Programa e Cronograma 

Há que se considerar que a Mina da Bocaina – CSN Arcos já possui um Programa de 

Monitoramento de Fauna sendo realizado. 

O cronograma de desenvolvimento do Programa de Monitoramento de Fauna da Ampliação 

da Mina da Bocaina – CSN Arcos terá início a partir da obtenção das devidas licenças ambientais, 

de forma a atender plenamente os objetivos traçados para o programa. 

Ressalta-se que a periodicidade de amostragens será trimestral, ou outra acordada com o 

órgão ambiental, podendo cada grupo passar por avaliação e revisão da periodicidade a partir da 

conclusão do 5° ano de monitoramento; qualquer alteração deverá necessariamente ter a devida 

aprovação do órgão fiscalizador. 

O cronograma para os primeiros 4 anos de desenvolvimento das atividades deste programa 

após a emissão da licença é apresentado a seguir, na Figura 117, a seguir. 

 

Figura 117 – Cronograma do Programa de Monitoramento de Fauna da Mina da Bocaina – CSN 

Arcos. 

 

 

 

5.10.7. Resultados Esperados, Indicadores e Monitoramentos 

A Tabela 63 apresenta a estrutura de indicadores para acompanhamento da eficácia ads 

medidas do Programa de Monitoramento de Fauna. 

 

 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

1 Monitoramentos de Fauna

1.1
Obtenção das cartas de anuência das instituições 

depositárias de exemplares da fauna

1.2 Obtenção das licenças e autorizações junto ao IEF-MG

1.3 Realização das campanhas de mastofauna terrestre * * * * * * * *

1.4 Realização das campanhas de  quiropterofauna * * * * * * * *

1.5 Realização das campanhas de  herpetofauna * * * * * * * *

1.6 Realização das campanhas de avifauna * * * * * * * *

2 Gestão do Programa

2.1 Análise crítica dos resultados e metas

2.2 Adaptações e melhorias no conteúdo do programa

* necessidade de campanhas trimestrais ou semestrais deve ser decidida com o órgão ambiental

Programa de Monitoramento de Fauna

Descrição das Etapas e Atividades
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4
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Tabela 63 - Indicadores de Desempenho do Programa de Monitoramento de Fauna da Mina da Bocaina – CSN Arcos. 

Indicador 
Local de 

Execução 
Metas Métrica Formas de Medição Frequência 

Diversidade da fauna 

Todas as 
estações de 

monitoramento 
de fauna 

Índices de 
diversidade ≥ 
diagnóstico 

Índice Shannon-Wiever (H’); Índice de 
Jaccard (Sj) e Índice de Sorensen 

(Ss) 

Relatórios de Monitoramento de 
Fauna  

Trimestral ou 
Semestrl 

Presença de espécies 
indicadoras de 

qualidade ambiental 

Todas as 
estações de 

monitoramento 
de fauna 

Permanência de 
espécies indicadoras 

registradas em 
estações amostrais 

Registros das espécies indicadoras 
nas campanhas 

Relatórios de Monitoramento de 
Fauna  

Trimestral ou 
Semestrl 

Curva de suficiência 
amostral 

Todas as 
estações de 

monitoramento 
de fauna 

Estabilidade da curva 
de suficiência 

amostral 

Curvas de suficiência amostral de 
cada grupo amostrado 

Relatórios de Monitoramento de 
Fauna  

Trimestral ou 
Semestrl 

Ocorrência de 
Espécies Ameaçadas 

Todas as 
estações de 

monitoramento 
de fauna 

Não aplicável 
Registro de espécies constantes nas 
Listas Oficiais de fauna ameaçada 

Relatórios de Monitoramento de 
Fauna  

Trimestral ou 
Semestrl 
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5.11. Programa de Mitigação dos Atropelamentos de Fauna 

Vários estudos (CARVALHO C. F., 2014) (OLIVEIRA, 2011) têm apontado registros de 

atropelamentos de espécies de fauna como o tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla), o 

guaxinim (Procyon cancrivorus), a raposinha (Lycalopex vetulus) e o lobo guará (Chrysocyon 

brachyurus). Além dessas espécies, há registros na região de algumas espécies de felinos como 

a jaguatirica (Leopardus pardalis) e o gato-do-mato-pequeno (Leopardus tigrinus) de interesse 

para conservação.  

Além dos mamíferos terrestres, outros grupos também podem sofrer o atropelamento nas 

vias internas das minerações (CARVALHO, SANTOS, MIRA, & LOURENÇO, 2017): aves, anfíbios 

e répteis também são suscetíveis a esse impacto, havendo inclusive relatos para outras áreas em 

que a herpetofauna acaba sendo atraída para as vias de acesso de empreendimentos minerários 

devido à umectação constante das vias, medida necessária para a redução de impactos sobre a 

qualidade do ar. 

A prevenção de casos de atropelamentos de fauna reflete positivamente não somente na 

questão da conservação da biodiversidade, mas também nos aspectos de segurança na 

mineração, visto que animais podem vir a causar acidentes envolvendo veículos na mineração.  

Assim, esse programa dedica-se exclusivamente a organizar as medidas de mitigação do 

impacto potencial de atropelamento da fauna silvestre nas vias internas da Mina da Bocaina – CSN 

Arcos. 

 

5.11.1. Objetivo geral 

Como o próprio nome do programa indica, o seu propósito principal é garantir a implantação 

de ações visando à minimização dos impactos sobre a fauna, provenientes de atropelamentos nas 

vias de acesso, por veículos e máquinas do empreendimento. 

 

5.11.2. Objetivos específicos 

São objetivos específicos deste programa: 

▪ Realizar o treinamento e sensibilização dos motoristas e operadores quanto aos riscos de 

atropelamento de fauna. 

▪ Implantar / manter sinalização educativa e de advertências em locais com maiores riscos 

de atropelamento de fauna. 

▪ Implementar medidas físicas nas vias de acesso, com objetivo de contenção e 

direcionamento da fauna para locais com maior visibilidade e de acesso mais seguro. 

▪ Estabelecer um registro sistemático de ocorrências e visualização de fauna nas vias de 

acesso, com intuito de avaliar e propor novas ações de mitigação. 

▪ Integrar os dados ao Programa de Monitoramento de Fauna. 
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5.11.3. Área de Abrangência do Programa 

Este programa é aplicável exclusivamente nas vias internas da mineração, na área do pit 

de lavra e de ligação com as UTMs e áreas de apoio. 

 

5.11.4. Diretrizes, Normas e Documentos de Referência 

Atualmente não há nenhuma legislação específica sobre o assunto; tramita na Câmara 

Federal o Projeto de Lei nº 466-A, de 2015, que dispõe sobre a adoção de medidas que assegurem 

a circulação segura de animais silvestres no território nacional, com a redução de acidentes 

envolvendo pessoas e animais nas estradas, rodovias e ferrovias brasileiras. 

Há, no entanto, a legislação específica que versa sobre a proteção da fauna, a qual 

indiretamente está relacionada à perda de indivíduos da fauna por atropelamento. A Tabela 64, a 

seguir, relaciona o conjunto das principais diretrizes, normas e documentos que possuem alguma 

relação com o tema abordado no presente programa. 

 

Tabela 64 – Diretrizes, normas e documentos de referência aplicados à fauna. 

Diretrizes, normas e documentos de referência.  

Lei nº 9605 de 

12/02/1998 

Lei de Crimes Ambientais - Dispõe sobre as sanções penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 

providências. 

Lei nº 12651, de 

25/05/2012 

Novo Código Florestal – dispões sobre a proteção da vegetação nativa e prevê 

adoção de medidas compensatórias e mitigadoras dos impactos sobre 

espécies ameaçadas. 

Instrução Normativa 

MMA nº 02, de 

10/07/2015 

Define procedimentos para licenciamento ambiental em áreas com presença 

de fauna ameaçada 

Portaria MMA nº444, 

de 17/12/2014 

Reconhecer como espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção 

aquelas constantes da "Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna 

Ameaçadas de Extinção" 

Deliberação Normativa 

Copam nº 147, de 

30/04/2010 

Define a lista de espécies da fauna ameaçadas de extinção no Estado de 

Minas Gerais 

 

 

5.11.5. Ações Previstas 

A seguir são descritas as atividades de execução deste programa, com a indicação dos 

respectivos responsáveis. 

 

 Sensibilização e treinamento dos colaboradores 

Responsável: Gerência de Meio Ambiente da CSN Arcos. 

O programa de treinamento e reciclagem dos colaboradores próprios e terceiros que 

participam das atividades de transporte de minério e de insumos nas áreas operacionais deve 

incluir tópico que trate da prevenção ao atropelamento de fauna, fornecendo informações sobre os 
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pontos mais sensíveis na mineração, como identificar ao observar algum indivíduo de fauna, que 

medidas tomar e como proceder em caso de atropelamento.  

Ao mesmo tempo propõe-se um módulo de treinamento com parte da integração para todos 

os novos colaboradores da Mina da Bocaina – CSN Arcos que trate das medidas realizadas pela 

empresa para a prevenção ao atropelamento de fauna nas áreas operacionais do 

empreendimento. 

As atividades de sensibilização e treinamento devem contar com material de apoio para a 

indicação das medidas. Muito embora o foco deste programa é a prevenção dos atropelamentos 

na área interna da mineração, o material pode ser também utilizado em ações de sensibilização 

durante as ações do Programa de Educação Social ou de Comunicação Social. 

 

 Registro, visualização e comunicação 

Responsável: Gerência de Meio Ambiente da CSN Arcos. 

Associado às atividades de treinamento e sensibilização deverá ser adotado procedimento 

de registro de visualização de fauna; neste registro deverá ser incluído também o registro de 

incidente no qual qualquer eventual atropelamento deverá ser informado. 

Este registro será importante na formação de um banco de dados com as informações de 

horário, local, direção de onde o animal vinha, comportamento observado, espécie, enfim, tudo o 

que possa contribuir para que se evite a repetição da ocorrência. 

A partir do conjunto de informações coletadas, pode ser ajustada ao longo do tempo a 

orientação de ações necessárias para minimização de eventuais impactos sobre a fauna. De certa 

forma, o registro de visualizações pode ser importante para a indicação de locais com maior 

incidência de fauna, bem como, locais prioritários para a implementação de medidas adicionais 

e/ou corretivas no âmbito do empreendimento. 

Deverá ser adotado formulário de registro em cada veículo habilitado para o trafego 

periódico nas áreas operacionais. 

Os eventos de sensibilização, treinamento e integração são ferramentas importantes para 

a obtenção de bons resultados do projeto. 

 

 Controle operacional do tráfego 

Responsável: Gerência de Operação de Mina. 

A definição e implementação de regras claras para o tráfego de veículos em áreas 

operacionais é uma atividade intimamente relacionadas aos procedimentos operacionais já 

adotados pelo empreendimento, como; controle de velocidade, programa de manutenção de 

veículos e máquinas, entre outros. 

Novamente este processo é retroalimentado com informações obtidas pelo registro de 

fauna citado anteriormente, bem como, o programa de monitoramento de fauna, os quais tem 
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capacidade de identificação e indicação das áreas de máxima atenção para o tráfego, minimizando 

assim os riscos de atropelamento de fauna.  

 

 Sinalização das vias 

Responsável: Gerência de Meio Ambiente da CSN Arcos. 

Tal qual o procedimento operacional, a implementação de placas e dispositivos de alerta é 

importante para regulação e padronização do tráfego nas áreas operacionais. A indicação dos 

locais e percursos com maior risco de atropelamento de fauna é fundamental para o sucesso do 

presente programa, pois mantém os colaboradores e visitantes atentos e informados sobre o risco 

de incidentes. 

As placas deverão seguir padrão adotado pelo empreendimento, sendo que os locais de 

instalação deverão ser definidos com base nos resultados do acompanhamento de registros de 

fauna, bem como reorientados na medida que novas informações forem coletadas. 

 

 Implantação de melhorias nas vias internas e áreas de entorno 

Responsável: Gerência de Meio Ambiente e Gerência de Operação de Mina da CSN Arcos. 

Trata-se como melhorias no presente item, não só a condição adequada das vias para o 

tráfego, mas também a adoção de dispositivos para alerta, redução de velocidade, entre outros, 

bem como, a implantação de estruturas como barreiras e de direcionamento de fauna. Incluem-se 

nestes dispositivos a instalação de grades, leiras e arrimos de forma a conduzir obrigatoriamente 

a fauna terrestre para locais ou pontos onde haja melhor visualização por parte dos motoristas e 

operadores, como exemplo, em locais de curva e pouca visibilidade nos acessos, que 

oportunamente foram indicados como pontos prioritários de passagem de fauna. 

Também devem ser medidas valorizadas neste contexto, o direcionamento da fauna para 

locais de passagem de água e drenagem, de forma a evitar o contato da mesma como o leito das 

vias sujeito ao tráfego intenso. 

Outras técnicas poderão ser utilizadas, além das citadas acima. A decisão sobre quais 

medidas implementar ocorrerá com base nos registros de visualização, e demais registros obtidos 

com essa atividade de monitoramento, não devendo ser utilizadas de forma aleatória, mas sim 

com base nos registros de visualização e eventuais atropelamentos. 

Há que se considerar também que, em alguns casos, as medidas necessárias devem ser 

aplicadas em áreas mais afastadas das vias propriamente ditas, mas de maneira a evitar que a 

fauna possa se aproximar da via em si.  
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5.11.6. Marcos de Execução do Programa e Cronograma 

O presente programa terá início a partir do da aprovação do projeto e com duração prevista 

até o final da fase operacional, sendo reavaliado a cada ciclo de 4 anos, com base nos resultados 

dos registros realizados, nos monitoramentos de fauna e demais ações de conservação da 

biodiversidade. 

O cronograma para os primeiros 4 anos de desenvolvimento das atividades deste 

programa, após a emissão da licença, é apresentado na Figura 118, a seguir. 

 

Figura 118 – Cronograma do Programa de Mitigação dos Atropelamentos de Fauna da Mina da 

Bocaina – CSN Arcos. 

 

 

 

5.11.7. Resultados Esperados, Indicadores e Monitoramentos 

A Tabela 65 apresenta a estrutura de indicadores para monitoramento da eficiência do 

Programa de Conservação de Espécies Ameaçadas da Fauna. 

 

 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

1 Sensibilização e treinamento dos envolvidos

1.1
Desenvolver material de treinamento p/ os diferentes 

públicos-alvo

1.2
Treinamento de motoristas e outros envolvidos no tráfego 

da mineração

1.3 Treinamento  dos demais colaboradores da mineração

1.4
Ações de conscientização / divulgação junto ao público 

interno

1.5
Ações de conscientização / divulgação junto aos demais 

stakeholders

2 Registro, visualização e comunicação

2.1
Registros de visualização / atropelamento de fauna na 

mineração

2.2 Análise dos casos de atropelamentos

3 Controle operacional do tráfego

3.1 Definição de regras de trânsito na mineração

3.2
Treinamento da equipe de motoristas atuando na 

mineração

4 Sinalização de fauna nas vias

4.1 Análise e compreensão dos movimentos de fauna na mina

4.2 Definição das sinalizações necessárias

4.3 Implantação da sinalização

5 Melhorias nas vias internas e áreas de entorno

5.1 Análise e compreensão dos movimentos de fauna na mina

5.2 Definição das sinalizações necessárias

5.3 Implantação da sinalização Datas definidas anualmente conforme necessidade

Datas definidas anualmente conforme necessidade

Datas definidas anualmente conforme necessidade

Datas definidas anualmente conforme Plano Anual

Datas definidas anualmente conforme Plano Anual

Regras já se encontram definidas e operacionalizadas

Datas definidas anualmente conforme necessidade

Programa de Mitigação de Atropelamentos de Fauna

Descrição das Etapas e Atividades
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4
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Tabela 65 - Indicadores de Desempenho do Programa de Conservação de Espécies Ameaçadas da Fauna. 

Indicador 
Local de 

Execução 
Metas Métrica Formas de Medição Frequência 

Registro de perda de 
indivíduos de fauna 

Vias do 
complexo 
minerário 

“zero” indivíduos 
atropelados 

Número de registros de indivíduos 
mortos por atropelamento  

Resultados dos monitoramentos 
de atropelamento de fauna  

Mensal 

Registro de perda de 
indivíduos de espécies 

ameaçadas de fauna 

Vias internas 
do complexo 

minerário 

“zero” indivíduos de 
espécies ameaçadas 

atropelados 

Número de registros de indivíduos de 
espécies ameaçadas mortos por 

atropelamento  

Resultados dos monitoramentos 
de atropelamento de fauna  

Mensal 

Ações de treinamento, 
Educação Ambiental e 

sensibilização 

Todo o 
complexo 

minerário e 
entorno 

Cumprimento de 
100% das ações 

planejadas 

Evidências de comprovação de 
execução das ações planejadas de 

Educação Ambiental e 
conscientização sobre atropelamento 

da fauna 

Relatórios de Educação 
Ambiental / Análise Crítica ISO 

14001 
Anual 

Ações de redução do 
risco de atropelamento 
de fauna implantadas 

Todo o 
complexo 
minerário 

Cumprimento de 
100% das ações 

planejadas 

Evidências de comprovação de 
execução das ações de sinalização / 

melhorias nas vias planejadas 

Relatórios de Gestão Ambiental 
do Empreendimento / Análise 

Crítica ISO 14001 
Anual 
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5.12. Programa de Conservação das Espécies Ameaçadas de Fauna 

Nos estudos de diagnóstico ambiental realizado para compor o EIA/RIMA foi identificada a 

ocorrência de algumas espécies ameaçadas e de interesse para conservação. As espécies 

consideradas foram registradas tanto através de dados primários quanto a partir de dados 

secundários obtidos principalmente através de Planos de Manejo das UCs do entorno. 

A presença de espécies de interesse para conservação torna o presente programa parte 

essencial para a composição das ações ambientais da Mina da Bocaina – CSN Arcos, de forma a 

garantir a viabilidade ambiental e sustentabilidade do empreendimento, bem como atender 

integralmente à legislação de proteção à biodiversidade10. De maneira conjugada com as 

atividades já previstas no Programa de Monitoramento de Fauna, serão geradas informações e 

proposição de ações relevantes para o grupo de espécies de interesse. 

Ao longo do tempo, estes dados serão relevantes para a indicação de espécies indicadoras 

dos eventuais impactos provenientes da operação da Mina da Bocaina – CSN Arcos. Neste 

sentido, indicadores ambientais são utilizados para quantificar informações de cunho científico, 

usadas nos processos de decisão em todos os níveis, sendo ferramentas úteis de avaliação de 

fenômenos ecológicos, apresentando suas tendências e progressos que se alteram ao longo do 

tempo.  

 

5.12.1. Objetivo geral 

O presente programa tem como objetivo principal a implantação de ações visando à 

proteção e conservação de espécies da fauna ameaçada e/ou de interesse para conservação de 

ocorrência na região do empreendimento, bem como atender a legislação ambiental pertinente 

sobre o tema. 

 

5.12.2. Objetivos específicos 

São objetivos específicos deste programa: 

▪ Propor ações de minimização dos impactos do empreendimento sobre a fauna, 

especialmente a ameaçada ou em alguma categoria de risco indicada pela Portaria MMA 

444/2014 e/ou DN COPAM 147/2010. 

▪ Integrar as informações e dados obtidos pelo Programa de Monitoramento de Fauna, de 

forma a propor ações de conservação da fauna ameaçada. 

▪ Promover ações e sensibilização e envolvimento das comunidades locais para 

conservação das espécies ameaçadas indicadas pelo diagnóstico ambiental.  

 

10 Art. 27º da Lei 12.651/2012 e Instrução Normativa MMA 02/2015. 
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▪ Promover a proteção das áreas com cobertura vegetal, Unidades de Conservação e a 

conexão de fragmentos florestais, possibilitando o deslocamento e utilização dos recursos 

ambientais pela fauna ameaçada. 

▪ Avaliar detalhadamente os dados obtidos pelo Monitoramento de Fauna, de forma a 

fornecer informações sobre a presença ou ausência das espécies ameaçadas na área de 

influência do empreendimento. 

 

5.12.3. Área de Abrangência do Programa 

Este programa é aplicável para toda a área das propriedades da CSN (fazendas Bocaina e 

Posse Grande), considerando também as áreas de vegetação nativa, unidades de conservação 

do entorno e outros ambientes que são utilizadas pela fauna. 

 

5.12.4. Diretrizes, Normas e Documentos de Referência 

A Tabela 66, a seguir, relaciona o conjunto das principais diretrizes, normas e documentos 

relacionados ao presente programa. 

 

Tabela 66 – Diretrizes, normas e documentos de referência aplicados. 

Diretrizes, normas e documentos de referência.  

Lei nº 9605 de 

12/02/1998 

Lei de Crimes Ambientais - Dispõe sobre as sanções penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 

providências. 

Lei nº 12651, de 

25/05/2012 

Novo Código Florestal – dispões sobre a proteção da vegetação nativa e prevê 

adoção de medidas compensatórias e mitigadoras dos impactos sobre 

espécies ameaçadas. 

Instrução Normativa 

MMA nº 02, de 

10/07/2015 

Define procedimentos para licenciamento ambiental em áreas com presença 

de fauna ameaçada 

Portaria MMA nº444, 

de 17/12/2014 

Reconhecer como espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção 

aquelas constantes da "Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna 

Ameaçadas de Extinção" 

Deliberação 

Normativa Copam nº 

147, de 30/04/2010 

Define a lista de espécies da fauna ameaçadas de extinção no Estado de 

Minas Gerais 
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5.12.5. Ações Previstas 

A seguir são descritas as atividades de execução deste programa, com a indicação dos 

respectivos responsáveis. 

 

 Acompanhamento e análise dos resultados do monitoramento de fauna 

Responsável: Gerência de Meio Ambiente da CSN Arcos. 

Conforme estabelece a IN IBAMA 08/2017, o Programa de Monitoramento de Fauna é o 

“procedimento utilizado para aferir indicadores de determinada comunidade, população ou fator 

abiótico, e demais interações possíveis desses, em um determinado intervalo de tempo e recorte 

geográfico, com a finalidade de verificar a ocorrência de mudanças, identificar os principais fatores 

modificadores, avaliar os efeitos e impactos nos ecossistemas, nas comunidades, nas populações 

e/ou nas espécies e aferir a efetividade de determinado programa ambiental”. 

Dessa forma, o Programa de Monitoramento de Fauna fornecerá as informações e dados 

para a implementação das ações de conservação de espécies ameaçadas e/ou de interesse para 

conservação. 

A Equipe da Gerência de Meio Ambiente da CSN Arcos, juntamente com os profissionais 

contratados para a execução do Programa de Monitoramento de Fauna, deverá avaliar os registros 

de fauna de cada período, bem como acumulados ao longo do tempo, a fim de identificar a 

presença de espécies oficialmente listadas como ameaçadas de extinção11. 

 

 Interpretação dos hábitos ecológicos das espécies ameaçadas 

Responsável: Gerência de Meio Ambiente da CSN Arcos. 

Uma vez verificada a ocorrência de espécies ameaçadas, uma série de ações devem ser 

desencadeadas para o entendimento da presença da espécie ameaçada no contexto local: deve-

se então realizar uma pesquisa bibliográfica a fim de colher informações o mais detalhadas 

possível quanto ao conhecimento de seus hábitos, áreas de uso e relação com outras espécies. A 

partir do conjunto de informações levantadas, a Equipe da Gerência de Meio Ambiente e o 

especialista de fauna responsável pelo grupo devem definir quais as ações específicas a serem 

realizadas para aquela espécie ou grupo a fim de avaliar os eventuais impactos das atividades da 

Mina da Bocaina – CSN Arcos sobre aquele determinado indivíduo ou população. 

Dentre as atividades mais corriqueiras destaca-se o monitoramento focado em determinada 

espécie, com objetivo de acompanhar o comportamento, conhecer o grupo que habita a área de 

influência da mineração e avaliar eventuais impactos do empreendimento sobre a mesma.  

De certa forma, a informação simples de presença e ausência daquela espécie em 

determinado local pode mascarar uma variação natural dos hábitos da mesma, como por exemplo: 

 

11 Presentes na Portaria MMA 444/2014 e/ou DN COPAM 147/2010. 
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migração, ou ausência de recursos naquele período. Por este motivo, o monitoramento a médio e 

longo prazo torna-se fundamental para o conhecimento dos hábitos das espécies de interesse para 

conservação, sendo essa a principal ferramenta para o conhecimento sobre as espécies e 

proposição de ações eficazes de conservação. 

 

 Recomposição florestal e conexão de fragmentos 

Responsável: Gerência de Meio Ambiente da CSN Arcos. 

A recomposição de ambientes naturais com vegetação proporciona a criação de novos 

locais para utilização da fauna, a médio longo prazo. A indicação e escolha de áreas para 

recomposição florestal deverá levar em conta o potencial para conexão de fragmentos, proteção 

dos fragmentos existentes, proteção de APPs e de unidade de conservação, a fim de viabilizar o 

incremento da permeabilidade dos ambientes naturais para a fauna da região, especialmente a 

ameaçada de extinção e seus grupos ecológicos – tais medidas encontram-se previstas e são 

descritas no PRAD do empreendimento (vide item 5.14 deste volume do EIA). 

 

 Educação Ambiental e comunicação 

Responsável: Gerência de Meio Ambiente da CSN Arcos. 

A Educação Ambiental e a comunicação social são ferramentas essenciais para informar 

os colaboradores e comunidades do entorno sobre a presença e importância da conservação de 

espécies da fauna ameaçada ou de interesse. Será importante para complementar as informações 

obtidas em campo pelo monitoramento e ao mesmo tempo sensibilizar as pessoas.  

A comunicação dos dados obtidos neste programa e/ou no programa de monitoramento 

será importante também para as Unidades de Conservação do entorno do empreendimento 

(EECO e RPPN da CSN), visto que podem ser adotadas medidas de potencialização para 

conservação destas espécies também nas áreas protegidas. 

 

5.12.6. Marcos de Execução do Programa e Cronograma 

O presente programa terá início a partir da aprovação do projeto e com duração prevista 

até o final da fase operacional, sendo reavaliado a cada ciclo de 4 anos, com base nos resultados 

dos monitoramentos de fauna e ações de conservação da biodiversidade. 

O cronograma para os primeiros 4 anos de desenvolvimento das atividades deste programa 

após a emissão da licença é apresentado na Figura 119, a seguir. 
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Figura 119 – Cronograma do Programa de Conservação de Espécies Ameaçadas da Fauna da Mina 

da Bocaina – CSN Arcos. 

 

 

 

5.12.7. Resultados Esperados, Indicadores e Monitoramentos 

A Tabela 67 apresenta a estrutura de indicadores para monitoramento da eficiência do 

Programa de Conservação de Espécies Ameaçadas da Fauna. 

 

 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

1 Monitoramentos de Fauna

1.1
Acompanhamento e análise dos resultados das 

campanhas

1.2 Identificação de espécies-alvo do programa

2 Interpretação dos hábitos ecológicos

2.1
Levantamento de informações técnico-científicas sobre as 

espécies-alvo

2.2 Definição de atividades específicas

3 Recomposição florestal

3.1 Seleção de espécies atrativas da fauna de interesse

3.2 Plantio

3.3 Avaliação dos resultados

4 Treinamentos e Capacitações em Meio Ambiente

4.1 Seleção dos temas relacionados com as espécies-alvo

4.2
Ações de conscientização / divulgação junto ao público 

interno

4.3
Ações de conscientização / divulgação junto aos demais 

stakeholders

5 Gestão do Programa

5.1 Análise crítica dos resultados e metas

5.2 Adaptações e melhorias no conteúdo do programa

Datas definidas anualmente conforme Plano Anual

Datas definidas anualmente conforme Plano Anual

Programa de Conservação de Espécies Ameaçadas da Fauna

Descrição das Etapas e Atividades
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4
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Tabela 67 - Indicadores de Desempenho do Programa de Conservação de Espécies Ameaçadas da Fauna da Mina da Bocaina – CSN Arcos. 

Indicador 
Local de 

Execução 
Metas Métrica Formas de Medição Frequência 

Registro de Espécies 
Ameaçadas de Fauna 

Todo o 
complexo 
minerário 

Manter lista de 
espécies ameaçadas 

atualizada 

Lista de espécies ameaçadas de 
ocorrência na região da Mina da 

Bocaina – CSN Arcos 

Resultados dos monitoramentos 
de atropelamento de fauna e 
monitoramentos de fauna em 

geral 

Mensal 

Registro de perda de 
indivíduos de espécies 

ameaçadas de fauna 

Todo o 
complexo 
minerário 

“zero” indivíduos de 
espécies ameaçadas 

Número de registros de indivíduos de 
espécies ameaçadas mortos por 

atropelamento ou outra forma 

Resultados dos monitoramentos 
de atropelamento de fauna e 
monitoramentos de fauna em 

geral 

Mensal 

Ações de Educação 
Ambiental e 

conscientização 

Todo o 
complexo 

minerário e 
entorno 

Cumprimento de 
100% das ações 

planejadas 

Evidências de comprovação de 
execução das ações planejadas de 

Educação Ambiental e 
conscientização sobre espécies 

ameaçadas da fauna 

Relatórios de Educação 
Ambiental / Análise Crítica ISO 

14001 
Anual 

Ações de conservação 
de espécies 
ameaçadas 

Todo o 
complexo 

minerário e 
entorno 

Cumprimento de 
100% das ações 

planejadas 

Evidências de comprovação de 
execução das ações de conservação 
de espécies ameaçadas planejadas 

Relatórios de Gestão Ambiental 
do Empreendimento / Análise 

Crítica ISO 14001 
Anual 
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5.13. Programa de Conservação das Espécies Ameaçadas de Flora 

A proteção às espécies ameaçadas advém do disposto no Art. 27 da Lei Federal 

12.651/2012 e no Art. n° 67 da Lei Estadual 20.922/2013, havendo também outros regulamentos 

que impõem restrição ao manejo, corte e supressão de determinadas espécies, com destaque 

para as Leis do Estado de Minas Gerais nº 10.883/1992 e suas alterações, que declara de 

preservação permanente, de interesse comum e imune de corte, no Estado de Minas Gerais, o 

pequizeiro (Caryocar brasiliense),  a Lei nº 13.605, de proteção do Buriti (Mauritia flexuosa) e a Lei 

nº 9.743/1988, que declara de interesse comum, de preservação permanente e imune de corte o 

ipê-amarelo, este bastante abundante na região de inserção da Mina da Bocaina – CSN Arcos. 

São exemplos de espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção12 relativamente 

comuns na região os cedros do gênero Cedrela, o jacarandá-da-Bahia (Dalbergia nigra (Vell) 

Allemão ex Benth.) e a braúna (Melanoxylon braúna Schott), de hábito arbóreo, bem como várias 

orquidáceas e outras espécies rupícolas, algumas delas raras, como a Gardnerina angustata 

(Gardner) R.M.King & H.Rob. 

Conforme informações prestadas no âmbito dos documentos técnicos elaborados para o 

licenciamento ambiental, nas parcelas do inventário florestal realizado para subsidiar a solicitação 

de autorização para intervenção ambiental (com supressão de vegetação) e no levantamento 

florístico não houveram registros de espécies presentes na Portaria MMA 443/2014 ou nos demais 

regulamentos citados. No entanto, dada a ampla ocorrência de espécies ameaçadas nos 

fragmentos florestais da região, há a possibilidade de ocorrência de alguns indivíduos de espécies 

ameaçadas dentro da área prevista para sofrer intervenção, sejam espécies arbóreas, epífitas ou 

rupícolas. Diante dessa possibilidade, adota-se o princípio da precaução, com a adoção de um 

conjunto de medidas para proteger, compensar e também fomentar a recomposição florestal 

abrangendo indivíduos da flora ameaçada de extinção e protegida por lei.  

As ações ambientais da Mina da Bocaina – CSN Arcos voltadas para as espécies da flora 

ameaçadas de extinção contribuirão para a mitigação dos impactos do empreendimento, de forma 

a garantir sua viabilidade ambiental e sustentabilidade ante a legislação de proteção à 

biodiversidade.  

 

5.13.1. Objetivo geral 

O presente programa tem como objetivo principal a implantação de ações visando à 

proteção e conservação de espécies da flora ameaçada e/ou protegidas por lei de ocorrência na 

região do empreendimento, bem como atender a legislação ambiental pertinente sobre o tema. 

 

 

12 Conforme Portaria MMA 443/2014. 
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5.13.2. Objetivos específicos 

São objetivos específicos deste programa: 

▪ Propor ações de minimização dos impactos do empreendimento sobre a flora, 

especialmente a ameaçada ou em alguma categoria de risco indicada pela Portaria MMA 

443/2014 e Leis Estaduais nºs 10.883/1992, 13.605 e 9.743/1988. 

▪ Promover ações e sensibilização e envolvimento das comunidades locais para 

conservação das espécies ameaçadas.  

▪ Promover a proteção das áreas com cobertura vegetal, Unidades de Conservação e a 

conexão de fragmentos florestais. 

▪ Contribuir para a mitigação dos impactos da intervenção ambiental com supressão da 

vegetação. 

 

5.13.3. Área de Abrangência do Programa 

Este programa é aplicável na área de 15,9468 ha dos futuros avanços do pit de lavra, bem 

como demais áreas das propriedades da CSN (fazendas Bocaina e Posse Grande) destinadas à 

recomposição florestal e/ou à preservação ambiental. 

 

5.13.4. Diretrizes, Normas e Documentos de Referência 

A Tabela 68, a seguir, relaciona o conjunto das principais diretrizes, normas e documentos 

relacionados ao presente programa. 

 

Tabela 68 – Diretrizes, normas e documentos de referência aplicados. 

Diretrizes, normas e documentos de referência.  

Lei nº 9605 de 

12/02/1998 

Lei de Crimes Ambientais - Dispõe sobre as sanções penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 

providências. 

Lei nº 12651, de 

25/05/2012 

Novo Código Florestal – dispões sobre a proteção da vegetação nativa e prevê 

adoção de medidas compensatórias e mitigadoras dos impactos sobre 

espécies ameaçadas. 

Lei Estadual nº 9743, 

de 15/12/1988 

Declara de interesse comum, de preservação permanente e imune de corte o 

ipê-amarelo e dá outras providências. 

Lei Estadual nº 

13605, de 12/07/2000 
Declara o buriti de interesse comum e imune de corte. 

Lei Estadual nº 

10833, de 02/10/1992 

e suas alterações 

Declara de preservação permanente, de interesse comum e imune de corte, 

no Estado de Minas Gerais, o pequizeiro (Caryocar brasiliense). 

Instrução Normativa 

IBAMA nº 02, de 

10/07/2015 

Define procedimentos para licenciamento ambiental em áreas com presença 

de espécies ameaçadas 

Portaria MMA nº443, 

de 17/12/2014 

Reconhecer como espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção aquelas 

constantes da "Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de 

Extinção" 
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5.13.5. Ações Previstas 

A seguir são descritas as atividades de execução deste programa, com a indicação dos 

respectivos responsáveis. 

 

 Planejamento das intervenções de supressão da vegetação 

Responsável: Gerência de Operações de Mina e Gerência de Meio Ambiente da CSN Arcos. 

As gerências de Operação de Mina e de Meio Ambiente da CSN Arcos devem incluir em 

seu planejamento de desenvolvimento de novos avanços de lavra a realização de atividades 

específicas voltadas a este programa. Uma vez definidas as áreas de supressão e previamente à 

intervenção propriamente dita, uma equipe de profissionais habilitados em identificação botânica 

deve fazer uma visita ao local a fim de verificar a ocorrência de indivíduos de interesse para ações 

divididas em dois grupos, a saber:  

▪ Salvamento, no caso de rupícolas, epífitas, herbáceas e arbustivas; 

▪ Coleta de propágulos, no caso de árvores, arvoretas e arbustivas de maior porte. 

Essa avaliação prévia subsidiará eventuais medidas de salvamento e resgate da flora antes 

das intervenções. Por envolver não só indivíduos arbóreos, mas também (e, na prática, 

principalmente) espécies de pequeno porte, estas ações devem ser desenvolvidas também nas 

áreas de sub-bosque sob formações de leucenas. 

Com base nas observações da equipe de botânica, deverão ser relacionadas as ações a 

serem desenvolvidas antes da intervenção propriamente dita, como salvamento e resgate, ou 

depois da derrubada das árvores, para retirada de epífitas ou aproveitamento da serapilheira. 

 

 Ações durante intervenções de supressão da vegetação 

Responsável: Gerência de Meio Ambiente da CSN Arcos. 

O planejamento elaborado conforme descrito no item anterior deverá ser colocado em 

prática, visando salvar o maior número possível de indivíduos de espécies ameaçadas, raras e 

protegidos por lei com potencial de salvamento e aproveitamento de propágulos. 

A equipe de salvamento e resgate deve atuar na área antes e durante a intervenção, com 

o conjunto de ações apresentado em detalhes no Programa de Gestão Ambiental de Novos 

Avanços de Lavra. 

 

 Recomposição florestal e conexão de fragmentos 

Responsável: Gerência de Meio Ambiente da CSN Arcos. 

A recomposição de ambientes naturais com vegetação proporciona a criação de novos 

ambientes florestais maduros, a médio e longo prazos. A indicação e escolha de áreas para 

recomposição florestal encontra-se descrita no Projeto Técnico de Recomposição da Flora (PTRF) 

do empreendimento (SIGNUS VITAE, 2020) e levará em conta o potencial para conexão de 
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fragmentos, proteção dos fragmentos existentes, proteção de APPs e de unidade de conservação, 

a fim de viabilizar o incremento da permeabilidade dos ambientes naturais para a fauna da região, 

considerando também o valor ecológico dessas áreas. 

Com relação às espécies florestais ameaçadas de extinção o PTRF prevê o seguinte: 

▪ O plantio compensatório pelo corte de espécies ameaçadas de extinção deve ocorrer de 

acordo com as determinações da Seção XI, Subseção III do Decreto 79. No presente PTRF 

propõe-se a adoção da proporção de 25:1 (vinte e cinco mudas plantadas da espécie para 

cada indivíduo que vier a ser suprimido). 

▪ Mesmo não havendo um registro direto das espécies protegidas por lei ou ameaçadas de 

extinção, para o caso das arbóreas deve-se prever o plantio de no mínimo 100 indivíduos 

de cada uma das espécies arbóreas relacionadas na Tabela 69. 

▪ Quanto às epífitas, ervas e arbustos, deve-se buscar o resgate dos indivíduos e 

transferência para as áreas de restauração. No caso de espécies rupícolas, as áreas 

próximas dos afloramentos calcários podem ser áreas-alvo para estes plantios.  

 

Tabela 69 - Espécies protegidas por lei ou ameaçadas de extinção indicadas para o plantio no 

PTRF. 

Espécies Protegidas por Lei ou Ameaçadas Indicadas para o PTRF 

Espécies Arbóreas 

Espécie Nome vulgar Família 
Classificação 

de Ameaça 

Cedrela fissilis Vell Cedro Meliaceae Vulnerável 

Cedrela odorata L. Cedro Meliaceae Vulnerável 

Melanoxylon brauna Schott Braúna Fabaceae Vulnerável 

Dalbergia nigra (Vell) Allemão ex Benth Jacarandá-da-Bahia  Lauraceae Vulnerável 

Handroanthus serratifolius (Vahl) 

S.O.Grose 
Ipê-amarelo Bignoniaceae 

Lei nº 

9.743/1988 

Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex 

A.DC.) Mattos 
Ipê-amarelo-cascudo 

Bignoniaceae Lei nº 

9.743/1988 

Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos Ipê-do-cerrado 
Bignoniaceae Lei nº 

9.743/1988 

Handroanthus albus (Cham.) Mattos Ipê-amarelo 
Bignoniaceae Lei nº 

9.743/1988 

Epífitas, Orquídeas, Ervas e Arbustos 

Espécie Nome vulgar Família 
Classificação 

de Ameaça 

Cattleya walkeriana Gardner Orquídea Orchidaceae Vulnerável 

Anathallis sp. Orquídea Orchidaceae Vulnerável 

Alstroemeria sp. Erva Alstroemeriaceae Em perigo* 

Anemopaegma arvense (Vell.) Stellfeld ex 

de Souza 
Alecrim-do-campo Bignoniaceae Em perigo 

Diplusodon villosissimus Pohl Subarbusto Lythraceae Vulnerável 

Gardnerina angustata (Gardner) R.M.King 

& H.Rob 
 - Asteraceae 

Deficiente de 

dados (rara) 
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 Educação Ambiental e comunicação 

Responsável: Gerência de Meio Ambiente da CSN Arcos. 

A Educação Ambiental e a comunicação social são ferramentas essenciais para informar 

os colaboradores e comunidades do entorno sobre a presença e importância da conservação de 

espécies da flora ameaçada ou de interesse. Trata-se de medida muito importante para a 

valorização da flora, sua conservação e ao mesmo tempo para a sensibilização das pessoas 

quanto à importância de se preservar.  

A comunicação dos resultados obtidos nas áreas de supressão e recomposição florestal, 

bem como de informações sobre espécies ameaçadas da flora comuns na área terão também um 

importante efeito positivo para as Unidades de Conservação do entorno do empreendimento 

(EECO e RPPN da CSN), visto que podem ser adotadas medidas de potencialização para 

conservação destas espécies também nas áreas protegidas. 

 

 

5.13.6. Marcos de Execução do Programa e Cronograma 

O presente programa terá início a partir da aprovação do projeto, com duração prevista até 

o final da fase operacional da Mina da Bocaina – CSN Arcos, sendo reavaliado a cada ciclo de 4 

anos, com base nos resultados alcançados e ações de conservação da biodiversidade. 

Obviamente, o período mais intenso de ações desse programa ocorrerá enquanto houver 

o desenvolvimento de atividades de abertura de novas frentes de lavra. 

O cronograma para os primeiros 4 anos de desenvolvimento das atividades previstas nesse 

programa é apresentado a seguir, na Figura 120. Não se pode prever com exatidão quando serão 

executadas as interferências ambientais de supressão de vegetação; a título de orientação, 

apresenta-se no cronograma considerando as supressões tendo início no segundo ano de lavra 

após a emissão da licença. 
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Figura 120 – Cronograma do Programa de Conservação de Espécies Ameaçadas da Flora da Mina 

da Bocaina – CSN Arcos. 

 

 

 

5.13.7. Resultados Esperados, Indicadores e Monitoramentos 

A Tabela 70 apresenta a estrutura de indicadores para monitoramento da eficiência do 

Programa de Conservação de Espécies Ameaçadas da Flora. 

 

 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

1 Planejamento das intervenções de supressão

1.1 Inspeção botânica da área

1.2 Identificação de espécies-alvo p/ salvamento e resgate

2 Ações durante as intervenções de supressão

2.1 Salvamento e resgate das espécies-alvo

2.2 Preservação do material coletado e replantio

2.3 Avaliação dos resultados

3 Recomposição florestal

3.1 Seleção de espécies ameaçadas de interesse

3.2 Produção de mudas

3.3 Plantio

3.4 Avaliação dos resultados

4 Treinamentos e Capacitações em Meio Ambiente

4.1 Seleção dos temas relacionados com as espécies-alvo

4.2
Ações de conscientização / divulgação junto ao público 

interno

4.3
Ações de conscientização / divulgação junto aos demais 

stakeholders

5 Gestão do Programa

5.1 Análise crítica dos resultados e metas

5.2 Adaptações e melhorias no conteúdo do programa

Datas definidas anualmente conforme Plano Anual

Datas definidas anualmente conforme Plano Anual

Programa de Conservação de Espécies Ameaçadas da Flora

Descrição das Etapas e Atividades
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4
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Tabela 70 - Indicadores de Desempenho do Programa de Conservação de Espécies Ameaçadas da Flora da Mina da Bocaina – CSN Arcos. 

Indicador 
Local de 

Execução 
Metas Métrica Formas de Medição Frequência 

Registro de Espécies 
Ameaçadas de Flora 

Áreas de 
Supressão 

Registro de 100% das 
espécies de 
ocorrência  

Lista de espécies ameaçadas de 
ocorrência na região da Mina da 

Bocaina – CSN Arcos 

Resultados dos levantamentos 
da equipe de botânica 

A cada 
planejamento 
de intervenção 

Número de indivíduos 
de espécies 

ameaçadas de flora 
recuperados / 

plantados 

Áreas de 
recomposição 

florestal 

Execução conforme 
previsão no PTRF 

Número de registros de indivíduos de 
espécies ameaçadas usados nos 

plantios e reintroduções a partir do 
resgate e salvamento da flora 

Relatórios dos plantios 

A cada 
execução de 

salvamentos ou 
plantios 

Ações de Educação 
Ambiental e 

conscientização 

Todo o 
complexo 

minerário e 
entorno 

Cumprimento de 
100% das ações 

planejadas 

Evidências de comprovação de 
execução das ações planejadas de 

Educação Ambiental e 
conscientização sobre espécies 

ameaçadas da fauna 

Relatórios de Educação 
Ambiental / Análise Crítica ISO 

14001 
Anual 

Ações de conservação 
de espécies 
ameaçadas 

Todo o 
complexo 

minerário e 
entorno 

Cumprimento de 
100% das ações 

planejadas 

Evidências de comprovação de 
execução das ações de conservação 
de espécies ameaçadas planejadas 

Relatórios de Gestão Ambiental 
do Empreendimento / Análise 

Crítica ISO 14001 
Anual 
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5.14. Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) 

O Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) é um instrumento de gestão 

ambiental aplicado às minerações e outras tipologias de empreendimentos que reúne 

diagnósticos, estudos, projetos e ações que permitam a avaliação do impacto e a consequente 

definição de medidas adequadas à recuperação da área. 

O PRAD da Mina da Bocaina – CSN Arcos foi elaborado com base no Termo de Referência 

(SEMAD/FEAM, 2019) que estabelece os requisitos mínimos de um PRAD a ser apresentado por 

empreendimentos de mineração ao órgão ambiental do Estado de Minas Gerais, conforme 

solicitado pela Deliberação Normativa COPAM nº 220, de 21 de março de 2018. Portanto, trata-se 

de um documento técnico elaborado à parte, cujo conteúdo é resumidamente reportado nesse 

item. 

 

5.14.1. Objetivo geral 

O PRAD tem como finalidade garantir a recuperação das áreas degradadas, o 

restabelecimento de índices de diversidade florística compatíveis com os estágios de regeneração 

da área desmatada. 

 

5.14.2. Objetivos específicos 

São objetivos específicos do PRAD: 

» Contribuir para o planejamento de longo prazo na Mina da Bocaina – CSN Arcos. 

» Estabelecer e descrever as diretrizes e metodologias a serem empregadas na restauração. 

» Prever as medidas adicionais de recuperação a fim de garantir condições satisfatórias de 

estabilidade nas novas frentes de lavra, no cenário pós-operação. 

» Apresentar as listas de espécies de referência a serem empregadas na execução. 

» Indicar a metodologia do monitoramento de acompanhamento de sucesso do projeto. 

 

5.14.3. Área de Abrangência do Programa 

As ações de recomposição florestal previstas para a implantação deste PRAD ocorrerão 

em 7 glebas destinadas para este fim, situadas dentro das propriedades rurais da CSN Arcos, as 

quais perfazem uma área total de 55,34 ha. A Figura 121 traz a indicação das áreas abrangidas 

no PRAD. 
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5.14.4. Diretrizes, Normas e Documentos de Referência 

Conforme previsto no Artigo 2°, inciso VIII, da Política Nacional de Meio Ambiente (Lei n° 

6.938/1981 e suas modificações), a recuperação de áreas degradadas é considerado um dos 

princípios da nossa política de meio ambiente. Tal inciso foi regulamentado por meio do Decreto 

97632/1989, o qual estabelece que: 

Os seguintes documentos de referência dizem respeito especificamente a este programa: 

▪ [Art. 1º] Os empreendimentos que se destinam à exploração de recursos minerais deverão, 

quando da apresentação do EIA/RIMA, submeter à aprovação do órgão ambiental 

competente, plano de recuperação de área degradada; e que 

▪ [Art. 3º] A recuperação deverá ter por objetivo o retorno do sítio degradado a uma forma de 

utilização, de acordo com um plano preestabelecido para o uso do solo, visando a obtenção 

de uma estabilidade do meio ambiente. 

Como citado anteriormente, no Estado de Minas Gerais, a Deliberação Normativa COPAM 

nº 220/2018 é o regulamento que estabelece as condições e prazos para que os empreendimentos 

de mineração encaminhem o PRAD ao órgão ambiental.  

 

5.14.5. Ações Previstas 

As estratégias de condução das medidas de reconstituição da flora que compõem o PRAD 

correspondem às ações previstas no Projeto Técnico de Recomposição Florestal (PTRF) e foram 

definidas com base nas características do ambiente a ser recuperado (tipo de solo, relevo, 

disponibilidade hídrica), no seu potencial de regeneração natural, na presença de fatores de 

competição e/ou degradação e nos objetivos da restauração. 

Três abordagens (estratégias) distintas estão previstas de serem utilizadas nos 55,34 ha a 

serem recuperados:  

▪ Reflorestamento: corresponde ao plantio total da área. 

▪ Regeneração natural: aplicável em ambientes que apresentam indicadores de resiliência 

para a evolução de um processo natural de regeneração da cobertura florestal. 

▪ Enriquecimento: visando objetivos específicos, como espécies ameaçadas ou atrativas 

da fauna, a fim de contribuir para os processos autogênicos de restauração ou a uma 

finalidade específica da recuperação. 

O plantio compensatório referente às espécies protegidas por lei ou ameaçadas será 

computado no âmbito das ações de “plantio total” ou de “enriquecimento”. 

O conjunto de estratégias de condução da reconstituição da flora são desenvolvidas 

conjuntamente, e não isoladamente. O PRAD e o PTRF trazem as descrições técnicas completas 

de todas as estratégias de reconstituição previstas de serem utilizadas. 

A abordagem técnica de recuperação (formas de reconstituição) das áreas é resumida na 

Tabela 71, a seguir. 
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Tabela 71 – Glebas a serem recuperadas e técnicas de reconstituição da flora previstas. 

 

 

 

5.14.6. Marcos de Execução do Programa e Cronograma 

O cronograma de macroplanejamento de execução das ações de reconstituição da flora 

relacionadas com a Ampliação da Mina da Bocaina - CSN Arcos é apresentado na Figura 122, na 

página seguinte. 

Os detalhes de cada ciclo de execução são apresentados na Figura 123. Considerando 

que o plantio de espécies ameaçadas ou protegidas por lei será feito concomitantemente com os 

demais plantios, prevê-se que a execução das atividades de plantio de espécies protegidas / 

ameaçadas na fazenda Posse Grande ocorram dentro dos primeiros 5 ciclos de execução anual.   

 

 

 

Glebas Área (ha)
Reflorestamento 

(plantio total)

Regeneração 

Natural
Enriquecimento

Gleba 1 0,4568

Gleba 2 8,1576

Gleba 3 25,9985

Gleba 4 4,3071

Gleba 5 2,9645

Gleba 6 5,9078

Gleba 7 (APPs) 7,5441

TOTAL 55,3364

Técnicas de reconstituição da floraDescrição das Glebas
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Figura 122 – Cronograma de Macroplanejamento de Execução do PRAD da Ampliação da Mina da Bocaina - CSN Arcos. 

 

 

  

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

A Implantação - Ano 1

B Manutenção da implantação 1

C Implantação - Ano 2

D Manutenção da implantação 2

E Implantação - Ano 3

F Manutenção da implantação 3

G Implantação - Ano 4

H Manutenção da implantação 4

I Implantação - Ano 5

J Manutenção da implantação 5

K Implantação - Ano 6

L Manutenção da implantação 6

M Implantação - Ano 7

N Manutenção da implantação 7

O Implantação - Ano 8

P Manutenção da implantação 8

Q Implantação - Ano 9

R Manutenção da implantação 9

S Implantação - Ano 10

T Manutenção da implantação 10

986 7 131210 11

Execução Total das Recuperações - 55,66 ha - Macroplanejamento Global

1 2 3 4 5

Anos de Execução
Atividades
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Figura 123 – Cronograma de Planejamento Executivo de 1 Ciclo do PRAD da Ampliação da Mina da Bocaina - CSN Arcos. 

 

 

 

Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

1 Implantação

1.1 Combate a formigas

1.2 Controle de gramíneas - roçada

1.3 Coroamento

1.4 Coveamento

1.5 Calagem

1.6 Adubação de base

1.7 Plantio

1.8 Aceiro

1.9 Cercamento

2 Manutenção

2.1 Combate a formigas

2.2 Controle de gramíneas - roçada

2.3 Coroamento

2.4 Adubação de cobertura

2.5 Replantio

2.6 Manutenção de aceiros

2.7 Manutenção de cercas

Cronograma Geral de 1 Ciclo de Execução (1/10 do total)

Item Atividades
Meses de Execução

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4
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5.14.7. Resultados Esperados, Indicadores e Monitoramentos 

Para o monitoramento das áreas em processo de restauração, a previsão do PRAD é de 

que se adote a metodologia descrita no “Protocolo de monitoramento para programas e projetos 

de restauração florestal do Pacto para a Restauração da Mata Atlântica” (LERF/ESALQ e 

INSTITUTO BIOATLÂNTICA, 2009). O protocolo de monitoramento do Pacto apresenta os 

princípios, critérios e indicadores que devem ser utilizados como guia para o monitoramento dos 

projetos de restauração ecológica e descreve como estes aspectos devem ser verificados, 

mensurados e/ou avaliados ao longo do tempo de desenvolvimento desses projetos.   

Como a empresa já realiza outras ações de recuperação, ficará a critério da empresa e do 

órgão ambiental adotar outra metodologia, visando sempre garantir o cumprimento dos objetivos 

do PRAD. 

Independentemente da metodologia adotada pela empresa, os monitoramentos devem ser 

realizados anualmente, até o completo estabelecimento dos processos ecológicos nas áreas 

recuperadas, de forma que elas não demandem mais nenhum tipo de intervenção para 

progredirem em seus estágios sucessionais. 

Os seguintes indicadores de estabilização do plantio são relevantes: 

a) Mortalidade: número de indivíduos mortos, classificados por espécie, dentre os que foram 

plantados. 

b) Infestação por espécies competidoras, considerando-se aceitável que a competição esteja 

abaixo do nível da copa das mudas, de forma a não prejudicar seu desenvolvimento. 

c) índice de cobertura, definido como a projeção horizontal das copas sobre a superfície do 

solo, expressa em porcentagem da área, tendo como referenciais mínimos ao longo do 

tempo: 

d) Indicadores da presença e uso da área pela fauna; 

e) Ocorrência / eliminação de processos erosivos; 

f) Indicadores de melhoria do regime hídrico na área; 

g) Outras informações que o técnico considerar relevante. 

Para os casos de plantios de espécies protegidas por lei ou ameaçadas, deve ser feita uma 

avaliação dos indivíduos contados e indicação específica dos graus de sucesso / perda e 

desenvolvimento do plantio. 

Os relatórios devem ser realizados por técnico devidamente habilitado, e serem 

encaminhados ao órgão responsável acompanhados da respectiva Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART). 
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 Resultados esperados: 

Considerando o avanço de lavra previsto e as áreas do entorno a serem recuperadas, 

espera-se como resultado final da execução do PRAD que ocorra um ganho na cobertura florestal 

nas áreas da empresa – o que pesa positivamente para a proteção da biodiversidade da região e 

também dos demais elementos do patrimônio natural (cavidades) e histórico (sítio arqueológico da 

Posse Grande) na região. A previsão é que a área com cobertura florestal de vegetação nativa 

sofra um acréscimo, indo dos 322,9 ha atuais para 368,9 ha no futuro pós recuperação, conforme 

dados apresentados na Tabela 72, podendo também tal condição ser visualizada no mapa da 

Figura 124. 

Vale ressaltar ainda que não há previsão de intervenção direta sobre curso d’água ou APP, 

ou seja, toda a APP do córrego Santo Antônio também se encontrará recuperada. 

 

Tabela 72 – Uso do Solo Atual / Futuro conforme medidas previstas neste PRAD. 

 

 

A conclusão, portanto, é que ao final da recuperação haverá um ganho na cobertura 

florestal das propriedades da CSN, saindo dos atuais 53% para 61%. 

 

 

  

ha % ha %

Cobertura Florestal (veg. 

nativa e trechos c/ leucena)
ha 207,2734 115,6386 322,9 53% 197,9034 170,9750 368,9 61%

Pastos 

(com/sem árvores isoladas)
ha 0,0000 65,9513 66,0 11% 0,0000 10,6149 10,6 2%

Vegetação exótica (leucenal) ha 17,2967 0,0000 17,3 3% 11,4567 0,0000 11,5 2%

Área de lavra ha 87,5473 0,0000 87,5 14% 103,4941 0,0000 103,5 17%

UTMs + áreas de apoio + 

pilha de estéril
ha 84,0812 0,0000 84,1 14% 84,0812 0,0000 84,1 14%

Outros usos (incl. área 

industrial)
ha 17,9519 1,2764 19,2 3% 17,2119 1,2764 18,5 3%

APP córr. Santo Antônio ha 0,0000 7,9960 8,0 1% 0,0000 7,9960 8,0 1%

TOTAL ha 414,15 190,86 605,0 100% 414,15 190,86 605,0 100%

Descrição do Uso do Solo Atual / Futuro

Faz. Mina 

Bocaina

Faz. Posse 

Grande

Total

FuturoAtual

TotalUso do Solo

(mapa) Unid.

Faz. Mina 

Bocaina

Faz. Posse 

Grande
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5.15. Programa de Comunicação Social 

Este programa norteia as ações de comunicação social a serem realizadas com os distintos 

públicos-alvo, ressaltando-se desde já que os processos de comunicação da empresa não se 

limitam apenas aos aqui presentes, uma vez que o Complexo Minerário da CSN Arcos já se 

encontra em plena operação e a empresa já possui estabelecidos múltiplos meios de comunicação 

e interação com a sociedade local. Portanto, há que se considerar a liberdade da empresa em 

estabelecer outras ações que agreguem valor ao Programa de Comunicação Social ora descrito. 

 

5.15.1. Objetivo geral 

O Programa de Comunicação Social tem por objetivo principal manter um canal contínuo 

de comunicação entre o empreendedor e a sociedade que possibilite informar à população da Área 

de Influência Direta do empreendimento sobre o andamento das atividades e o desempenho 

ambiental do Complexo Minerário da CSN Arcos. 

 

5.15.2. Objetivos específicos 

São objetivos específicos deste programa: 

▪ Estabelecer formas de interação com a comunidade do entorno, buscando esclarecer e 

eliminar conflitos que por ventura surjam na relação entre empresa e sociedade local. 

▪ Permitir a real compreensão do público em relação à empresa e ao empreendimento. 

▪ Gerar o conhecimento das atividades da empresa em todas as fases do empreendimento. 

▪ Criar formas e mecanismos de interação que possam produzir nas comunidades uma 

compreensão mais assertiva do processo da comunicação, tornando-as mais ativas, 

conscientes e responsáveis em suas decisões relacionadas à CSN. 

▪ Informar e mobilizar a comunidade para efetiva participação dos programas de cunho 

socioambiental em desenvolvimento pelo empreendedor. 

▪ Divulgar os resultados alcançados pelos programas sociais e ambientais em execução pelo 

empreendedor.  

▪ Informar sobre as medidas e ações tomadas pela CSN para a garantia da qualidade do 

meio ambiente. 

▪ Apoiar, fomentar e divulgar os projetos de caráter socioambiental da empresa e seus 

principais resultados junto à comunidade local. 

 

5.15.3. Área de Abrangência do Programa 

A abrangência do Programa de Comunicação Social envolve todo o Complexo Minerário 

da CSN Arcos e entorno imediato, contemplando principalmente as comunidades de Boca da Mata 

e Corumbá e também os municípios de Arcos e Pains, os quais fazem parte da Área de Influência 

Direta (AID) do Meio Socioeconômico conforme apresentado no EIA do empreendimento. 



 

Estudo de Impacto Ambiental da Ampliação da Mina da Bocaina 

Volume 3: Avaliação dos Impactos, Medidas e Programas 

 

 Página 331 de 380 

 

 

5.15.4. Diretrizes, Normas e Documentos de Referência 

A Tabela 73, a seguir, relaciona o conjunto das principais diretrizes, normas e documentos 

relacionados ao presente programa. 

 

Tabela 73 – Diretrizes, normas e documentos de referência aplicados ao Programa de Comunicação 

Social. 

Diretrizes , normas e documentos de referência  

DN COPAM 214, de 
26/04/2017 e suas 
modificações (DN 
COPAM 238/2020) 

Estabelece as diretrizes para a elaboração e a execução dos Programas 

de Educação Ambiental no âmbito dos processos de licenciamento 

ambiental no Estado de Minas Gerais. 

DN COPAM 225, de 
27/07/2018 

Dispõe sobre a convocação e a realização de audiências públicas no 

âmbito dos processos de licenciamento ambiental estadual. 

Portaria DNPM 237, 
de 18/10/2001 

Aprova as Normas Reguladoras de Mineração – NRMs. Dentre elas, a 

NRM-16, operações com explosivos e acessórios. 

 

 

5.15.5. Ações Previstas 

A seguir são descritas as atividades de execução deste programa, com a indicação dos 

respectivos responsáveis. 

 

 Fase Pré-Ampliação 

 

5.15.5.1.1. Diagnóstico Socioambiental Participativo e Audiência Pública: 

Responsável: Gerência de Meio Ambiente da unidade. 

Destaca-se entre as atividades realizadas exclusivamente para este EIA/RIMA e PCA o 

Diagnóstico Socioambiental Participativo, abreviado como DSP. Conforme definição da 

Deliberação Normativa COPAM 214/2017, o DSP é o “instrumento de articulação e 

empoderamento que visa a 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 superação, 

considerando os impactos socioambientais do empreendimento. Desse processo, resulta uma 

base de dados que norteará e subsidiará a construção e implementação do PEA”. 

Por tratar-se de um empreendimento já em plena operação, a CSN já realizou em outras 

oportunidades um DSP junto à comunidade. Por esta razão, a abordagem adotada foi 

complementar aos trabalhos já realizados, e buscou uma interação no sentido de criar cenários e 

fazer os públicos-alvo compreenderem a dimensão e o significado do empreendimento, podendo 

também contribuir para a identificação de impactos socioambientais do empreendimento e as 

maneiras de mitigá-los e controlá-los.  
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O DSP foi realizado no primeiro semestre de 2019 e os resultados são apresentados no 

Diagnóstico Socioeconômico, Volume 2 do EIA. Trata-se, portanto, de atividade já executada. A 

Figura 125 apresenta fotos das atividades e do contexto das comunidades envolvidas. Os 

trabalhos do DSP foram realizados com o público interno da CSN, moradores das comunidades 

de Corumbá (a mais próxima da Mina da Bocaina – CSN Arcos) e Boca da Mata, e representantes 

dos poderes públicos de Arcos e Pains. 

 

Figura 125 – Foto dos trabalhos do DSP. (A) reunião na comunidade de Boca da Mata; (B) reunião 

na prefeitura de Arcos; (c) reunião com os funcionários da CSN; (d) vista geral da comunidade 

Corumbá. 

 
 

A outra atividade da etapa diz respeito à execução de Audiências Públicas. O tema é 

regulamentado por meio da Deliberação Normativa COPAM 225/2018, que dispõe sobre a 

convocação e a realização de audiências públicas no âmbito dos processos de licenciamento 

ambiental estadual. 

A Audiência Pública é a reunião pública, aberta e acessível destinada a esclarecer dúvidas 

e recolher críticas ou sugestões acerca do processo de licenciamento ambiental, expondo aos 

interessados informações sobre o objeto do requerimento de licença empreendimento – no caso, 

a Ampliação do Complexo Minerário da CSN Arcos –  e oferecendo-lhes possibilidades concretas 

de participação na construção das decisões administrativas correspondentes. 
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No caso da Ampliação do Complexo Minerário da CSN Arcos, será convocada Audiência 

Pública pelo Presidente do Copam ou o Secretário Executivo do Copam se assim for solicitado por 

uma das autoridades ou grupos descritos a seguir: 

▪ Prefeitos de Arcos e Pains; 

▪ Ministério Público; 

▪ Entidade civil sem fins lucrativos, constituída há mais de 1 (um) ano, inscrita no Cadastro 

Estadual de Entidades Ambientalistas – CEEA, e que tenha por finalidade social a defesa 

de interesse econômico, social, cultural ou ambiental; 

▪ Grupo de 50 (cinquenta) ou mais cidadãos com indicação do respectivo representante no 

requerimento; 

▪ Pela própria empresa. 

O prazo para solicitação de Audiência Pública é de 45 dias corridos contados a partir da 

data de formalização do processo de licenciamento. 

Caso seja decidido pela realização de Audiência Pública, a empresa deverá organizar e 

realizar o evento, obedecendo os ritos estabelecidos na DN COPAM 225/2018.  

 

5.15.5.1.2. Canais de comunicação com as partes interessadas 

Responsável: Gerência de Meio Ambiente da unidade. 

A fim de proporcionar o devido acesso das partes interessadas ao empreendedor, já se 

encontram em atividade os seguintes canais de comunicação: 

▪ E-mail de contato: meio.ambiente@csn.com.br 

▪ Telefone de contato: 0800 2824440 

▪ Site: http://www.csn.com.br – através do link “Fale conosco”, selecionando Meio Ambiente 

como “Área para contato”. 

 

 

 Abertura de novas frentes de lavra 

5.15.5.2.1. Divulgação dos editais de contratação (aquisição de materiais e serviços) 

Responsável: Setor de Compras da empresa. 

As aquisições de materiais e serviços serão divulgadas pelos meios convencionais da 

empresa, sendo abertas a oportunidades para as empresas locais, dentro dos padrões normais de 

concorrência da empresa. Deve se buscar viabilizar contratações locais, desde que atendam às 

premissas da empresa, uma vez que isso contribui para incrementar a ativação econômica local, 

e ao mesmo tempo evita fluxo de pessoal de fora, que cria demandas adicionais sobre as 

infraestruturas de serviços públicos. 
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5.15.5.2.2. Divulgação dos editais de contratação de pessoal 

Responsável: Setor de Recursos Humanos da empresa. 

O contingente de pessoal atuando na Mina da Bocaina – CSN Arcos com a ampliação 

passará dos atuais 117 funcionários para 251 funcionários, entre próprios e terceiros. Portanto, 

será necessária a contratação de mais 134 profissionais. Essa contratação será ofertada para a 

população local por meio do SINE e também por meio de divulgação nos meios de comunicação 

da CSN, a fim de proporcionar o melhor aproveitamento da mão-de-obra local possível.  

As contratações de pessoal das cidades de Arcos, Pains e região pesará de maneira mais 

significativa que no item anterior quanto aos impactos relacionados à mobilização desse 

contingente por se tratar de um quadro permanente para a empresa, o que significa uma massa 

salarial e uso das infraestruturas e dos serviços públicos permanente, ao longo de toda a vida útil 

da empresa. Daí a importância deste esforço de contratação local. 

 

5.15.5.2.3. Comunicação sobre o início e o andamento das obras 

Responsável: Gerência de Meio Ambiente da unidade. 

A CSN deverá dar a devida publicidade, conforme previsão legal, quanto à obtenção da 

licença ambiental. Da mesma forma, deverá utilizar os meios de comunicação adequados para 

informar a respeito do andamento do projeto de ampliação de sua mineração. Para tal finalidade 

deve se utilizar dos meios de comunicação locais (jornais e revistas), bem como das oportunidades 

em que a empresa estiver divulgando suas atividades na região por meio de participação em 

eventos, comissões e grupos de trabalho. 

 

5.15.5.2.4. Comunicações específicas sobre intervenções 

Responsável: Gerência de Meio Ambiente da unidade. 

As atividades de ampliação previstas ocorrerão exclusivamente no contexto interno da Mina 

da Bocaina – CSN Arcos. Ainda assim, eventualmente alguma atividade poderá gerar um impacto 

indireto nas cercanias da mineração. Em havendo alguma atividade que tenha potencial de gerar 

transtornos para os cidadãos locais, a CSN realizará comunicados prévios para a comunidade 

potencialmente envolvida com a operação. Nesta ação de comunicação serão informados: 

▪ O período de execução da obra ou operação; 

▪ Quais os desdobramentos que ocorrerão (p.ex.: alteração no horário de detonações, etc.); 

▪ Recomendações para a comunidade quanto a alternativas e cuidados a serem tomados;  

▪ Telefone e outras formas de contato para maiores esclarecimentos.  

 

5.15.5.2.5. Comunicação interna com os trabalhadores 

Responsável: Gerência de Meio Ambiente da unidade. 

Conforme descrito em programas como o Programa de Gestão Ambiental do 

Empreendimento e o Programa de Educação Ambiental, haverá um intenso processo de 
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comunicação com o público interno que estará atuando nas obras de Ampliação da Mina da 

Bocaina – CSN Arcos, visando transmitir os valores e a Política de Sustentabilidade da empresa, 

bem como suas diretrizes e padrões de trabalho. 

Os profissionais que estiverem atuando direta ou indiretamente na mineração serão 

comunicados a respeito do andamento das atividades de ampliação, bem como a respeito dos 

resultados dos programas ambientais do empreendimento. 

 

5.15.5.2.6. Divulgação do andamento dos programas ambientais 

Responsável: Gerência de Meio Ambiente da unidade. 

A equipe responsável pelo Programa de Comunicação Social realizará reuniões periódicas 

abertas com as comunidades de Boca da Mata e Corumbá para informar sobre o andamento do 

projeto e dos seus respectivos programas ambientais. Outras partes interessadas, como o IEF-

MG e a EMATER poderão ser convidadas para estarem presentes. Neste evento também serão 

apresentados os resultados dos monitoramentos ambientais, na forma de indicadores de 

desempenho ambiental, conforme indicação do DSP. 

Tais atividades poderão ser desenvolvidas concomitantemente com as atividades do 

Programa de Educação Ambiental, sempre buscando viabilizar atividades que propiciem o devido 

entendimento do desempenho ambiental da Mina da Bocaina – CSN Arcos pela comunidade, e se 

colha as opiniões destes a respeito, de forma a promover uma convivência harmoniosa e sem 

transtornos para as comunidades vizinhas.   

 

 

 Fase de Operação 

5.15.5.3.1. Comunicação de detonações 

Responsável: Gerência de Operação de Mina. 

Conforme definido na Norma Regulamentadora de Mineração NRM-16, todas as 

detonações na área da mina devem ser precedidas de avisos escritos e sonoros, de comunicação 

e de interdição das vias de acesso à área de risco. 

O desmonte com uso de explosivos deve obedecer as seguintes condições: 

▪ Ser precedido do acionamento de sirene; 

▪ A área de risco deve ser evacuada e devidamente vigiada; 

▪ Horários de fogo previamente definidos e consignados em placas visíveis na entrada de 

acesso às áreas da mina; 

▪ Dispor de abrigo para uso eventual daqueles que acionam a detonação; e 

▪ Seguir as normas técnicas vigentes e as instruções do fabricante. 

As detonações devem ser limitadas a um mínimo de horários determinados, conhecidos 

dos trabalhadores e da vizinhança da mina. 
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Conforme determina a NRM-16, em minas a céu aberto como a Mina Bocaina, devem ser 

definidos perímetros de segurança e métodos de monitoramento, submetidos Departamento 

Nacional de Produção Mineral - DNPM. Tais perímetros de segurança e respectivos métodos de 

monitoramento podem ser alterados mediante avaliação técnica que comprove as possíveis 

mudanças, sem danos às estruturas passíveis de influência da atividade. 

No caso da Mina da Bocaina – CSN Arcos, a empresa já possui um sistema de 

monitoramento sismográfico instalado, para avaliação dos efeitos dos desmontes de rochas com 

explosivos sobre cavidades naturais subterrâneas. Outras medidas e especificações para o 

atendimento das necessidades de comunicação relacionadas ao desmonte com explosivos são 

apresentadas no Programa de Controle de Ruídos e Vibrações. 

 

5.15.5.3.2. Continuidade da divulgação do andamento dos programas ambientais 

Responsável: Gerência de Meio Ambiente da unidade. 

Os meios de informação deste tema deverão ser estabelecidos pela CSN e abranger o 

“Relatório de Análise Crítica do SGA” e demais dados de desempenho ambiental da atividade 

coletados nos monitoramentos previstos no Programa de Gerenciamento Ambiental do 

Empreendimento. Em outras palavras, o relatório deve vir acompanhado de síntese onde os 

indicadores de qualidade ambiental serão convertidos em informações em linguagem acessível a 

todos os públicos-alvo deste PCS. 

 

5.15.5.3.3. Comunicação em casos de contingência ambiental 

Responsável: Gerência de Meio Ambiente da unidade. 

A CSN possui um Plano de Atendimento e Resposta a Emergências Ambientais, o qual 

inclui a estrutura operacional e conjunto de normas e procedimentos que permitam a devida 

comunicação em casos de contingência ou acidentes ambientais.  

As comunicações nesses casos devem envolver todas as partes interessadas que, de 

acordo com o cenário da contingência ou acidente, podem ser direta ou indiretamente 

influenciadas.  

A CSN deverá considerar todas as atividades de abertura de novas frentes de lavra e a 

área de ampliação da mina, e o novo pessoal empregado, no Plano de Atendimento e Resposta a 

Emergências Ambientais da unidade. 

 

 

5.15.6. Marcos de Execução do Programa e Cronograma 

A empresa já possui suas práticas de comunicação com as partes interessadas, as quais 

deverão considerar as atividades previstas neste PCS, uma vez emitida a licença ambiental para 

a Ampliação da Mina da Bocaina – CSN Arcos. 
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As ações previstas terão um papel fundamental durante as obras de abertura de novas 

frentes de lavra, mas também ao longo da vida útil do empreendimento. Neste sentido, a execução 

do PCS deve ser contínua, a fim de manter um canal de comunicação aberto com as comunidades. 

O cronograma para os primeiros 4 anos de desenvolvimento do programa após a emissão 

da licença é apresentado a seguir, na Figura 126. 

 

Figura 126 – Cronograma do Programa de Comunicação Social da Mina da Bocaina – CSN Arcos. 

 

 

 

5.15.7. Resultados Esperados, Indicadores e Monitoramentos 

A Tabela 74 apresenta a estrutura de indicadores para monitoramento da eficiência do 

Programa de Comunicação Social do Empreendimento. 

 

 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

1 Fase pré-ampliação

1.1 Execução do DSP

1.2 Estabelecimento dos canais de comunicação

2 Abertura de novas frentes de lavra

2.1
Divulgação dos editais de contratação pessoal / 

serviços

2.2
Comunicações sobre o início e andamento das obras 

de ampliação da Mina da Bocaina

2.3 Comunicações específicas sobre as intervenções

2.4 Comunicação interna com os funcionários

2.5 Divulgação do andamento dos programas ambientais

3 Fase de operação

3.1 Comunicação das detonações

3.2 Divulgação do andamento dos programas ambientais

3.3 Comunicação em caso de contingência ambiental eventual, se houver necessidade

Programa de Comunicação Social

Descrição das Etapas
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4

já executado

já existentes

eventual, se houver necessidade
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Tabela 74 - Indicadores de Desempenho do Programa de Comunicação Social da Mina da Bocaina – CSN Arcos. 

Indicador 
Local de 

Execução 
Metas Métrica Formas de Medição Frequência 

Cumprimento do 
cronograma de 
atividades de 

comunicação previstas  

AID e AII 100%  
Follow-up do cronograma (eventos 

realizados / previstos) 
Registros de realização dos 

eventos 
Semestral 

Grau de satisfação dos 
participantes quanto às 
interações realizadas 

Não se 
aplica 

90% 
% total de pessoas que avaliam as 

interações como boa ou ótima 
Avaliações de satisfação dos 

eventos 
Semestral 

Registro de 
reclamações ou 
conflitos sociais 

AID e AII 
Ausência de 

reclamações ou 
conflitos sociais 

Número de reclamações recebidas pelos 
canais de comunicação da empresa ou 

de ocorrência de conflitos com membros 
da sociedade 

Registros das reclamações e 
conflitos 

Mensal 
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5.16. Programa de Educação Ambiental 

A execução pelo empreendedor de um Programa de Educação Ambiental tem previsão 

legal, e tal atividade já é realizada pela empresa, uma vez que se trata de um empreendimento em 

operação. 

O Programa de Educação Ambiental (PEA) do empreendimento é apresentado a seguir. 

 

5.16.1. Objetivo geral 

Este programa tem como objetivo estabelecer as orientações e ações para a prática da 

Educação Ambiental, com o público interno e externo da CSN, a partir da execução de ações de 

Educação Ambiental. 

 

5.16.2. Objetivos específicos 

São objetivos específicos deste programa: 

▪ Ampliar o conhecimento, as habilidades e atitude cidadã que contribuam na construção de 

sociedades sustentáveis de forma contínua e permanente; 

▪ Fortalecer as práticas comunitárias sustentáveis, garantindo a participação efetiva da 

população na gestão ambiental da empresa; 

▪ Realizar eventos e desenvolver atividades educativas nas principais datas comemorativas 

em relação ao meio ambiente; 

▪ Melhorar o desempenho ambiental interno (processos e procedimentos); 

▪ Respeitar as culturas locais, valorizando a produção artística dos participantes 

democratizando o acesso à cultura; 

▪ Trabalhar a imagem da CSN Arcos, de dentro para fora, divulgando os seus programas, 

projetos e ações ambientais; 

▪ Incentivar as boas práticas para a preservação do meio ambiente e do patrimônio de Arcos 

e Pains, promovendo o conhecimento e a compreensão entre os ambientes existentes nas 

mais diversas comunidades e as suas inter-relações; 

▪ Debater os problemas socioambientais, expondo os impactos, as medidas mitigadoras e a 

legislação ambiental, permitindo a compreensão e a percepção dos riscos ambientais; 

▪ Sensibilizar e envolver os profissionais da educação de Arcos e Pains em temas ligados 

ao meio ambiente e a sua relação com o cotidiano, ampliando o repertório que inclui a 

cultura e a cidadania visando prepará-los para planejarem atividades voltadas ao 

desenvolvimento de atitudes ambientalmente sustentáveis; 

▪ Ampliar o conhecimento das comunidades de Arcos e Pains sobre as atividades da CSN; 

▪ Aplicar processo de ensino-aprendizagem de forma crítica que possibilite a todos os 

envolvidos o exercício pleno da cidadania. 
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5.16.3. Área de Abrangência do Programa 

O público da Educação Ambiental compreende, evidentemente, todos os indivíduos, 

grupos sociais, comunidades e populações, em função da abrangência dos planos ou projetos a 

serem desenvolvidos. De acordo com o §1º do Art. 8º da Deliberação Normativa nº 214 de 2017, 

que dispõe sobre o Programa de Educação Ambiental (PEA), o mesmo deve ser estruturado 

distinguindo dois públicos, que são: 

▪ Público interno: trabalhadores (próprios ou contratados) que atuam nas atividades do 

empreendimento; 

▪ Público externo: comunidades localizadas na Área de Influência Direta (AID) do 

empreendimento, notadamente Boca da Mata e Corumbá. 

 

5.16.4. Diretrizes, Normas e Documentos de Referência 

A Tabela 75, a seguir, relaciona o conjunto das principais diretrizes, normas e documentos 

relacionados ao presente programa. 

 

Tabela 75 – Diretrizes, normas e documentos de referência aplicados a este programa. 

Diretrizes, normas e documentos de referência.  

Deliberação 

Normativa COPAM 

214, de 26/04/2017 

Estabelece as diretrizes para a elaboração e a execução dos Programas de 

Educação Ambiental no âmbito dos processos de licenciamento ambiental 

no Estado de Minas Gerais. 

Deliberação 

Normativa COPAM 

238, de 26/08/2020 

Altera a Deliberação Normativa Copam nº 214, de 26 de abril de 2017, que 

estabelece as diretrizes para a elaboração e a execução dos Programas de 

Educação Ambiental no âmbito dos processos de licenciamento ambiental 

no Estado de Minas Gerais. 

Lei n° 9795, de 

27/04/1999 

Dispõe sobre a Educação Ambiental, institui a Política Nacional de Educação 

Ambiental e dá outras providências. 

Resolução CONAMA 

422, de 23/03/2010 

Estabelece diretrizes para as campanhas, ações e projetos de Educação 

Ambiental. 

 

 

 

5.16.5. Ações Previstas 

A seguir são descritas as atividades de execução deste programa, com a indicação dos 

respectivos responsáveis. 

 

 Projetos para o público externo: 

Responsável: Gerência de Meio Ambiente da unidade. 

 

5.16.5.1.1. Projeto de capacitação 

Com o intuito de ampliar a parceria e a participação da CSN Arcos nas comunidades 
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atendidas pelo PEA, serão realizadas capacitações para membros das comunidades de Boca da 

Mata e Corumbá, eventualmente envolvendo professores/as da rede de ensino de Arcos e Pains. 

A finalidade será o desenvolvimento de atitudes ambientalmente corretas, a qualificação de 

pessoas para a permanência e/ou inserção delas no mercado de trabalho de forma qualificada e 

competitiva. Na rede pública de educação tanto de Arcos e como de Pains, o projeto auxiliará na 

condução de trabalhos de Educação Ambiental de maneira transversal. Isto é, sem a necessidade 

de uma disciplina específica. Os temas tratados nas capacitações serão ligados às questões do 

meio socioeconômico, o biótico e o físico, considerando também as necessidades específicas de 

cada município obtidas por meio do diagnóstico realizado. Os principais temas levantados foram: 

consumo consciente, água, energia, resíduos sólidos, poluição, saneamento básico e patrimônio. 

 

5.16.5.1.2. Projeto de intervenção ambiental comunitária / escolar 

O projeto consiste em atividades que serão realizadas nas comunidades. Entre as 

atividades, pretende-se montar uma rotina de visita à planta para que os beneficiados possam 

conhecer a CSN, o impacto do empreendimento, as suas medidas e ações de controle e/ou 

monitoramento ambiental, que é realizada para a melhoria na qualidade de vida de todos. Além 

disso, visa assegurar o estreitamento da relação empresa e comunidade. 

O PEA entende que é preciso conhecer para posteriormente ter condições de divulgar 

verdadeiramente os fatos, refletindo de forma positiva na imagem da empresa seja em Arcos, 

Pains ou região. Neste projeto, as manifestações culturais serão priorizadas, com intuito de 

proporcionar conhecimento, lazer e entretenimento aos participantes. A partir das ações 

realizadas, o público beneficiado poderá inspirar outros membros das comunidades a refletir e a 

trabalhar por um desenvolvimento realmente sustentável em consonância com os objetivos 

estratégicos da Companhia. 

Tais atividades eventualmente poderão envolver as comunidades escolares da AID. 

 

5.16.5.1.3. Projeto cidade como Patrimônio Cultural 

Este projeto visa revelar o patrimônio cultural dos municípios de Arcos e Pains, destacando 

as principais tradições culturais pré-históricas que se desenvolveram na região, com foco para os 

artefatos, sítios arqueológicos e as pinturas rupestres. Tem ainda o intuito de sensibilizar as 

pessoas para a necessidade da preservação do patrimônio natural e cultural, os quais são 

desconhecidos por muitos. 

Todo o processo será documentado resultando em exposições sobre todas as 

peculiaridades e potencialidades de cada localidade, resgatando a memória e a identidade das 

populações impactadas pelo empreendimento, revigorando a cidadania dos envolvidos. 
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 Projetos para o público interno: 

Responsável: Gerência de Meio Ambiente da unidade. 

 

5.16.5.2.1. Projeto integração comunitária 

De acordo com as informações prestadas pela empresa, este projeto não tem caráter de 

ação obrigatória, constando como ações possíveis de serem executadas pela empresa. 

Este projeto tem como premissas o envolvimento dos colaboradores efetivos diretamente 

nas ações do programa para o público externo, que atua como um Agente Socioambiental, 

facilitador das atividades propostas pelo PEA, podendo em alguns momentos auxiliar na condução 

de outros projetos e/ou atividade do programa. A ideia central é convidar os colaboradores para 

falarem da sua experiência dentro da CSN, destacar os impactos específicos de suas áreas de 

atuação, ressaltar os programas, projetos e as medidas de controle e monitoramento utilizadas 

para minimizar estes impactos, com destaque para o monitoramento. 

O projeto proporcionará o intercâmbio entre diferentes realidades, contribuirá com a 

melhoria da relação (CSN x comunidade), permitirá ainda o encaminhamento dos problemas 

socioambientais detectados e auxiliará na busca por soluções. Para que se obtenha sucesso no 

projeto descrito acima são necessárias algumas etapas: 

▪ Reunião da equipe responsável pela execução do PEA com a Gerência Geral e de Meio 

Ambiente da CSN, unidade industrial de Arcos para a apresentação do PEA  revisado  e  

analisar  de  forma  coletiva  a  melhor maneira de implantar as etapas subsequentes, para 

que os objetivos e metas possam ser atingidos. Discutir os melhores horários para que as 

atividades sejam desenvolvidas, sem afetar o funcionamento da empresa e buscar as 

autorizações necessárias para a saída do colaborador da empresa quando necessário. 

▪ Identificação e seleção dos agentes socioambientais, os quais atuaram como 

multiplicadores dos projetos e/programas de monitoramento ambiental nas comunidades. 

Estes agentes precisam pertencer ao corpo efetivo da empresa e que seja diretamente 

responsável por algum monitoramento realizado pela CSN, visando a melhoria na 

qualidade de vida dos impactados. 

▪ Determinação dos possíveis reeditores do trabalho de Educação Ambiental (facilitadores). 

É conveniente designar uma pessoa de cada frente de trabalho que seja responsável pelo 

bom funcionamento das atividades e que, simultaneamente, seja um agente multiplicador 

do PEA, fundamentalmente com aqueles que, por diversos motivos, não possam participar 

das atividades programadas. A sugestão é que o reeditor não seja a mesma pessoa 

designada para atuar como agente socioambiental, para não sobrecarregá-lo. Estes 

multiplicadores devem ter contatos frequentes com a equipe do programa para analisar o 

andamento das atividades e ficarão informados das próximas ações. A proposta é fazer um 

rodízio de colaboradores, neste sentido, a sugestão é de que na primeira reunião participe 

um grupo de facilitadores e posteriormente nas demais visitas ocorreria um revezamento 
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desses funcionários até que se atinja o maior público possível da empresa. Uma das formas 

de se observar se as informações estão sendo repassadas ou não será a adoção de 

indicadores no projeto. Para seleção dos multiplicadores de Educação Ambiental (ou 

reeditores), a equipe da Fundação CSN, junto com os representantes da CSN, avaliará o 

interesse, disponibilidade e a percepção ambiental dos líderes de equipe. Os líderes 

multiplicadores deverão cumprir alguns pré-requisitos mínimos: ensino médio completo, 

facilidade de expressão verbal e interesse manifesto pela área socioambiental. Esta equipe 

ou grupo de multiplicadores será selecionada no primeiro mês de execução do projeto. 

 

5.16.5.2.2. Projeto SEMPRE conscientizado 

A ideia do projeto surgiu a partir do último item da Política de Meio Ambiente da CSN, 

denominada por SEMPRE que corresponde a: Educar e Treinar, um dos princípios da empresa, 

que visa capacitar, conscientizar e incentivar o comportamento inovador, participativo e 

comprometido dos colaboradores, para a execução de suas atividades despertando neles uma 

visão de desenvolvimento sustentável e responsabilidade social. Os resultados obtidos via 

diagnóstico mostraram a necessidade de intensificar os treinamentos presenciais para o público 

interno, abordando com mais frequência os procedimentos internos. Os treinamentos permitirão a 

identificação de desafios ambientais e o compartilhamento de valores e experiências no dia a dia 

do colaborador, dentro e fora da empresa. Além de treinamentos, este projeto contempla a 

realização de diálogos ambientais que consistem em momento de conscientização utilizado como 

uma alternativa rápida de repassar conhecimento e informações relevantes aos colaboradores. 

Uma oportunidade de esclarecer dúvidas e orientar o colaborador em relação a algum 

procedimento, além de permitir a divulgação de ações da empresa. 

 

 

 Projetos para ambos os públicos: 

Responsável: Gerência de Meio Ambiente da unidade. 

 

5.16.5.3.1. Projeto Datas Comemorativas (Água, Meio Ambiente e Árvore) 

Trata-se da realização de atividades mobilizadoras, compostas por uma programação 

especial concentrada em atividades que aborde especificamente o tema água, árvore e meio 

ambiente - e serão desenvolvidas nas seguintes datas comemorativas: 

▪ Dia da Água; 

▪ Dia Mundial do Meio Ambiente; 

▪ Dia da Árvore. 

Como estratégia, será considerada a realização de atividades alusivas às datas 

mencionadas acima, envolvendo as áreas operacionais e administrativas da CSN Arcos, as 

comunidades e eventualmente escolas envolvidas com ações do PEA em Arcos e Pains. Pelas 
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características dos diferentes públicos, interno e externo, serão consideradas programações 

distintas para alcançar o objetivo da sensibilização para cada tema das datas comemorativas. 

Serão desenvolvidos projetos culturais e artísticos com a finalidade de fomentar as boas práticas 

para preservação ambiental e do patrimônio de Arcos e Pains. As atividades serão desenvolvidas 

a partir das principais demandas específicas de cada localidade obtidas via diagnóstico. 

Os projetos de meio ambiente, terão o objetivo de vivenciar as atividades de Educação 

Ambiental para a realização de intervenções urbanas, incluindo a circulação de espetáculos 

artísticos, exposições e atividades culturais sobre a temática ambiental nos referidos municípios. 

As produções relacionadas aos temas vão priorizar exposições, música, teatro e dança circulando 

pela cidade, contando com o apoio de parceiros locais. 

 

5.16.5.3.2. Palestras socioambientais 

Este projeto visa a realização de palestras participativas para abordar diversos temas 

socioambientais, conforme demanda das comunidades, escolas ou CSN, tendo como referências 

os eixos temáticos levantados durante o diagnóstico e que retratam cada realidade local. A 

finalidade é estimular a participação e envolver o público na busca por soluções de seus próprios 

problemas e utilizar diferentes recursos audiovisuais e intervenções artísticas/culturais, tornando 

a atividade mais atrativa e prazerosa para o público em geral. 

 

 

5.16.6. Marcos de Execução do Programa e Cronograma 

O presente programa já se encontra em andamento para as atividades atuais da lavra, e 

terá continuidade em todas as fases do empreendimento. 

Anualmente é montado um calendário de atividades com as atividades de cada um dos 

projetos listados nos itens 5.16.5.15.16.5.2 e 5.16.5.3 deste programa, as quais são executadas 

ao longo do ano, com o devido registro de cada atividade individualmente. Tais registros são 

consolidados nos relatórios semestrais e anual do Programa de Educação Ambiental. 

 

5.16.7. Resultados Esperados, Indicadores e Monitoramentos 

 Indicadores 

Como forma de acompanhar e balizar o desenvolvimento das atividades descritas nos 

projetos prevê-se a utilização dos seguintes indicadores: 

▪ Número de participantes em atividades desenvolvidas pelo programa; 

▪ Grau de satisfação dos participantes; 

▪ Carga horária das atividades desenvolvidas. 
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 Metas 

Com a finalidade de cumprir os objetivos propostos pelo PEA são traçadas as seguintes 

metas, que serão avaliadas anualmente: 

▪ Capacitar colaboradores para atuarem como agentes socioambientais junto às 

comunidades; 

▪ Selecionar os multiplicadores internos de cada frente de trabalho da CSN, designando um 

deles como responsável geral do grupo; 

▪ Desenvolver os projetos propostos para o PEA em 12 meses; 

▪ Executar as atividades conforme planejamento anual; 

▪ Elaborar dois relatórios das atividades da Educação (semestral e anual); 

▪ Avaliar o Plano Anual de Educação Ambiental. 

 

 Monitoramento e Avaliação 

As atividades desenvolvidas deverão ser fotografadas, documentadas e evidenciadas por 

meio de relatórios, os quais devem ser estruturados no formato de Relatório de Acompanhamento 

Anual, estabelecido pela DN COPAM nº 214/2017 e suas alterações, detalhando e comprovando 

a execução das ações realizadas. 

Para cada projeto proposto deverá ser feito um acompanhamento interno destacando: as 

atividades previstas no planejamento e seu cumprimento (integral, parcial ou não cumprida), bem 

como as atividades não previstas no planejamento e executadas. O replanejamento de ações será 

realizado sempre que necessário, pontuando ainda as dificuldades e os aspectos positivos 

detectados ao longo de todo o processo educacional. 

Deverá também ser utilizado um formulário para o acompanhamento semestral, 

apresentando as ações previstas e realizadas, conforme o modelo apresentado no Anexo II da 

referida deliberação normativa (DN 214/2017). 
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5.17. Programa de Mitigação dos Impactos sobre o Patrimônio Arqueológico 

O presente programa fundamenta-se no RAIPA – Relatório de Avaliação dos Impactos 

sobre o Patrimônio Arqueológico, elaborado pela Signus Vitae em parceria com o IAB – Instituto 

de Arqueologia Brasileira no âmbito dos trabalhos de pesquisa arqueológica referentes à 

ampliação da Mina da Bocaina – CSN Arcos, autorizada por meio da Portaria IPHAN nº 61, de 

31/10/2017, e nos resultados dos estudos espeleológicos realizados na mesma área. 

Os levantamentos e prospecções realizadas não identificaram nenhum sítio arqueológico 

localizado nos limites propostos como ADA do empreendimento, porém identificaram os seguintes 

sítios arqueológicos na AID: 

▪ Sítio das quatro grutas (Gruta do Samurai, Gruta Toca do Índio, Gruta dos Cacos Grandes 

e Gruta do Cipó Retorcido e periferia do maciço calcário); 

▪ Sítio rupestre da Posse Grande; e  

▪ Sítio histórico da antiga fazenda Posse Grande. 

Além dos sítios mapeados na AID dos estudos arqueológicos, os estudos espeleológicos – 

realizados a posteriori – identificaram vestígios arqueológicos na cavidade natural subterrânea 

(caverna) CSNBO 232.  

As medidas apresentadas neste programa visam contribuir com a salvaguarda e proteção 

desses elementos do patrimônio arqueológico da região, dentro do alcance de responsabilidades 

que podem ser atribuídas à CSN. 

 

 

5.17.1. Objetivo geral 

Este programa tem como objetivo geral a salvaguarda do patrimônio arqueológico 

identificado na AID da Mina da Bocaina, dentro das responsabilidades atribuíveis à CSN Arcos. 

 

5.17.2. Objetivos específicos 

São objetivos específicos deste programa: 

▪ Atender às normas e regulamentos do Iphan quanto ao acesso e proteção do patrimônio 

arqueológico presente nas áreas estudadas. 

▪ Divulgar os resultados alcançados nos trabalhos de levantamento arqueológico. 

▪ Informar aos envolvidos com o empreendimento sobre as ações e responsabilidades da 

CSN com relação ao patrimônio arqueológico no entorno do empreendimento. 

▪ Apoiar e fomentar a divulgação sobre o patrimônio arqueológico, de maneira a contribuir 

para a sua preservação.  

▪ Estabelecer as medidas de proteção do patrimônio arqueológico identificado na AID da 

Mina da Bocaina. 
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▪ Indicar as medidas para o salvamento do material arqueológico situado na cavidade 

CSNBO 232. 

 

5.17.3. Área de Abrangência do Programa 

Este programa tem como área de abrangência o entorno imediato da Mina Bocaina, 

considerando os sítios arqueológicos mapeados durante os trabalhos e pesquisa arqueológica 

realizados no âmbito do RAIPA. A Figura 127 mostra a localização dos sítios arqueológicos 

identificados: o Sítio das Quatro Grutas situa-se na área Oeste da RPPN CSN e seu entorno, e o 

Sítio Arqueológico da Posse Grande e o Sítio Histórico da antiga sede da fazenda Posse Grande 

ficam fora da propriedade da CSN. A cavidade CSNBO 232 está situada próxima ao limite Oeste 

do pit de lavra. 

 

5.17.4. Diretrizes, Normas e Documentos de Referência 

A Tabela 76, a seguir, relaciona o conjunto das principais diretrizes, normas e documentos 

relacionados ao presente programa. 

 

Tabela 76 – Diretrizes, normas e documentos de referência aplicados ao Programa de Mitigação 

dos Impactos sobre o Patrimônio Arqueológico. 

Diretrizes , normas e documentos de referência  

Instrução Normativa 
Iphan 001, de 

25/03/2015 

Estabelece os procedimentos administrativos a serem observados pelo IPHAN 

no âmbito dos processos de licenciamento ambiental. 

Lei Federal 3624/1961 Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos. 

Portaria Iphan nº 07 
de 01/12/1988 

Estabelece procedimentos necessários para a comunicação prévia, às 

permissões e autorizações para pesquisas e escavações arqueológicas em 

sítios arqueológicos previstas na Lei 3.624/1961. 

Portaria Iphan nº 241 
de 19/11/1998 

Aprova a Ficha de Registro Arqueológico e respectivo Manual de 

Preenchimento, para cadastramento de sítios arqueológicos no CNSA/SGPA. 
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5.17.5. Ações Previstas 

A seguir são descritas as atividades de execução deste programa, com a indicação dos 

respectivos responsáveis. 

 

 Abertura de novas frentes de lavra 

Responsável: Equipes de Mineração e Meio Ambiente da CSN Arcos. 

A fase de implantação caracteriza-se pela abertura de novas frentes de lavra. A principal 

medida de mitigação e controle dos impactos sobre o patrimônio arqueológico ocorreu ainda no 

planejamento de lavra, quando da definição dos limites de lavra (ADA do empreendimento). Com 

isso, obteve-se uma condição segura de operação a uma distância favorável dos sítios 

arqueológicos. Os limites do pit final de lavra encontram-se sempre a distâncias superiores a 250 

m dos sítios arqueológicos identificados. Excetua-se a condição da cavidade CSNBO 232, onde a 

equipe de espeleologia encontrou vestígios arqueológicos, a posteriori de concluídos os trabalhos 

de prospecção arqueológica na área. A abordagem para os vestígios arqueológicos localizados na 

cavidade CSNBO 232 são apresentadas em item específico desse programa (vide item 5.17.5.8). 

 

 Delimitação e sinalização dos sítios arqueológicos 

Responsável: Gerente Industrial e Gerência de Meio Ambiente da CSN Arcos. 

Considerando sua localização na AID do empreendimento, o Sítio Arqueológico das Quatro 

Grutas deverá ter seus limites13 demarcados em campo, após validação das informações 

constantes no RAIPA pelo IPHAN.  

Juntamente com a demarcação deverá ser instalada sinalização de identificação dos sítios 

arqueológicos conforme padrão Iphan. Juntamente com as placas de identificação dos sítios 

arqueológicos deverão ser providenciadas placas de sinalização quanto à restrição de acesso às 

cavidades e zona dos sítios arqueológicos. 

 O fato dos sítios arqueológicos e histórico estarem localizados fora da propriedade da CSN 

causa certa limitação na execução de tais medidas. No entanto, por tratar-se de patrimônio público 

identificado a partir da avaliação da área de influência do empreendimento, a empresa deve 

envidar seus melhores esforços no sentido de viabilizar junto aos confrontantes a delimitação e 

instalação de placas dos sítios. Caso haja algum tipo de impedimento, o IPHAN deve ser informado 

e a marcação e identificação ser feita dentro dos limites das propriedades da CSN. 

 

 

 

13 Os limites dos sítios arqueológicos e histórico são indicados no RAIPA. 
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 Cadastramento dos Sítios Arqueológicos no CNSA / SGPA 

Responsável: Equipes de Meio Ambiente e Mineração. 

O Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos CNSA / SGPA apresenta os sítios 

arqueológicos brasileiros cadastrados no IPHAN, com todo o detalhamento técnico e filiação 

cultural dos Sítios Arqueológicos. 

Fez parte das medidas previstas no âmbito da pesquisa arqueológica autorizada por meio 

da Portaria Iphan 61, de 31/10/2017, a geração das fichas de cadastramento dos sítios 

arqueológicos conforme padrão CNSA e demais procedimentos junto ao IPHAN para o devido 

cadastramento dos sítios. Tais medidas foram realizadas e aguarda-se a aprovação final do IPHAN 

com a “anuência” com relação às conclusões do RAIPA. 

 

 Monitoramento do estado de conservação dos sítios 

Responsável: Equipe de Meio Ambiente. 

Face os impactos potenciais da atividade de mineração, a CSN deverá realizar a verificação 

periódica, anualmente, do estado de conservação dos sítios arqueológicos. A avaliação deverá ser 

realizada por profissional devidamente habilitado, que deverá visitar os sítios e fazer o registro das 

condições de preservação in situ dos mesmos, gerando um Relatório de Monitoramento de cada 

campanha.  

Caso seja encontrada alguma situação adversa ou que represente algum risco ao 

patrimônio arqueológico, tais situações deverão ser imediatamente informadas ao IPHAN a fim de 

que sejam tomadas as devidas providências para sanar qualquer condição adversa indesejada. 

 

 Divulgação dos resultados dos estudos arqueológicos e de ações de 

proteção dos sítios 

Responsável: Equipe de Meio Ambiente. 

O processo de Educação Patrimonial conduzido no âmbito da pesquisa arqueológica 

realizada seguiu os preceitos estabelecidos na documentação da Portaria autorizativa nº 61/2017 

emitida pelo IPHAN. 

Ressalta-se ainda que a CSN patrocinou, há cerca de 2 anos, outras medidas de Educação 

Patrimonial no âmbito do desenvolvimento do Plano de Manejo da Estação Ecológica de Corumbá.  

O que se propõe neste programa é que as ações de Educação Patrimonial sejam parte 

integrante das atividades do Programa de Educação Ambiental, dada a nítida indissociabilidade 

entre as práticas de educação / sensibilização conduzidas pela empresa junto às comunidades e 

outros públicos-alvo específicos. 

Portanto, recomenda-se a inclusão dos temas relacionados ao patrimônio arqueológico na 

programação anual de atividades de Educação Ambiental realizadas pela empresa, nos termos 

propostos no RAIPA e aprovados pelo IPHAN. 



 

Estudo de Impacto Ambiental da Ampliação da Mina da Bocaina 

Volume 3: Avaliação dos Impactos, Medidas e Programas 

 

 Página 355 de 380 

 

 Monitoramento da qualidade do ar para proteção do Sítio da Posse Grande 

Responsável: Equipe de Meio Ambiente. 

Além dos estudos realizados pelo Professor Ondemar, em 1972, de registro do sítio, e os 

realizados no âmbito da Portaria de Pesquisa Arqueológica autorizada pelo IPHAN como parte dos 

procedimentos de licenciamento ambiental do Complexo Minerário da CSN, os grafismos rupestres 

na região jamais foram objeto de qualquer estudo sistemático, apenas registro e foto dos painéis, 

com exceção para dois estudos mais recentes que inclui o painel de pinturas rupestres do sítio 

Posse Grande (Baeta, 2011 e Martins, 2016). 

Destaca-se o alerta emanado no RAIPA de que o painel do sítio da Posse Grande se 

encontra parcialmente degradado pela ação do tempo e do homem, necessitando que seja levado 

a cabo um projeto de proteção, assim como de utilização racional e controlada do mesmo. O 

mesmo documento ressalta que também deve ser lembrado que a derrubada de mata na frente 

do painel com a consequente alteração da luminosidade incidente sobre ele pode ser parcialmente 

responsável pela degradação.  

Ressalta-se que o citado sítio se encontra em propriedade de terceiros, fora dos limites das 

propriedades da CSN na região, e que a derrubada da mata não tem relação com o 

empreendimento.  

Dada a natureza e características do Sítio da Posse Grande, por ser um grande painel de 

pintura rupestres, conforme já relatado no Programa de Controle das Emissões Atmosféricas e 

Monitoramento da Qualidade do Ar foi proposto que o equipamento de monitoramento da 

qualidade do ar (Hi-Vol) seja posicionado ao Sul dos limites da cava futura, em área relativamente 

próxima do Sítio da Posse Grande, mas nos limites da propriedade da CSN – o sítio arqueológico 

está situado fora da área da empresa. Caso o monitoramento da qualidade do ar naquele ponto 

aponte incremento das concentrações de material particulado em relação aos valores pré 

expansão da cava, deve ser feita a avaliação da situação de conservação do painel de pinturas 

rupestres por profissional devidamente habilitado e com experiência em grafismos rupestres da 

mesma tradição; em se observando algum potencial de dano decorrente da deposição de material 

particulado do empreendimento, devem ser planejadas medidas acessórias que garantam a devida 

proteção desse importante elemento do patrimônio arqueológico da região.  

 

 Ações de controle dos impactos potenciais das operações de lavra 

Responsável: Equipe de Meio Ambiente. 

Como já destacados nos Programas de Controle das Emissões e Monitoramento da 

Qualidade do Ar e de Controle de Vibrações e Ruído, uma série de medidas deverão ser adotadas 

no sentido de que o empreendimento opere em condições adequadas de emissões e de vibrações 

decorrentes do desmonte com explosivos. Cabe aqui somente citar a importância da adoção de 

tais medidas, sem a necessidade de novamente descrevê-las. 
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 Salvamento do material arqueológico encontrado na cavidade CSNBO 232 

Responsável: Equipe de Meio Ambiente / empresa contratada e autorizada pelo IPHAN. 

Novas cavidades foram identificadas durante o trabalho de prospecção espeleológica 

contratados pela CSN. Dentre as centenas de cavidades registradas no entorno da Mina da 

Bocaina – CSN Arcos e nas propriedades da CSN, além daquelas que já fazem parte do contexto 

do Sítio Arqueológico das Quatro Grutas, localizadas a mais de 250 m de distância da área de 

lavra, foi registrado pela equipe de espeleologia na cavidade CSNBO 232 vestígios arqueológicos 

de peças cerâmicas, os quais são de ocorrência comum na região (vide Figura 128). 

 

Figura 128 – Registro de material arqueológico localizado na cavidade CSNBO 232 feito pela equipe 

de espeleologia. Fonte: (SIGNUS VITAE e GEODO, 2020). 

 

Por tratar-se de uma cavidade situada a poucos metros de distância dos limites da mina e, 

portanto, estar mais sujeita aos impactos da mineração, recomenda-se o salvamento do material 

arqueológico ali depositado. 

Obviamente, a intervenção deve ser feita adotando-se os procedimentos administrativos e 

técnicos de solicitação de pedido de portaria ao IPHAN e, após a aprovação, a condução dos 

trabalhos de campo, apresentação de relatório técnico e aprovação do mesmo pela autarquia. 

 

 

5.17.6. Marcos de Execução do Programa e Cronograma 

Os marcos de execução do Programa de Mitigação dos Impactos sobre o Patrimônio 

Arqueológico estão vinculados principalmente aos trâmites junto ao IPHAN, bem como estão 

relacionados com as medidas de controle dos impactos das operações do empreendimento. 

O cronograma para os primeiros 4 anos de desenvolvimento das atividades do programa 

após a emissão da licença é apresentado a seguir, na Figura 129, a seguir. 
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Figura 129 – Cronograma do Programa de Mitigação dos Impactos sobre o Patrimônio 

Arqueológico. 

 

 

 

5.17.7. Resultados Esperados, Indicadores e Monitoramentos 

A avaliação da eficácia deste programa se dá na medida que os elementos do patrimônio 

arqueológico identificados na AID permanecem preservados. Trabalha-se, assim, com os 

indicadores listados na Tabela 77, a seguir. 

 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

1

1.1 Aprovação das ações junto ao IPHAN*

1.2 Negociação com os proprietários

1.3 Delimitação e identificação dos sítios arqueológicos

2 Cadastramento dos sítios no CNSA

2.1 Cadastrar os sítios no CNSA*

3 Monitoramento do estado de conservação 

3.1
Levantamentos de campo - avaliação da conservação 

dos sítios

3.2 Relatório

4 Divulgação dos estudos arqueológicos

4.1 Planejamento do PEA com inclusão dos temas

4.2 Execução do plano anual do PEA

5

5.1
Alteração do ponto de monitoramento da qualidade do 

ar para a área próxima ao sítio, no Sul da mina

5.2 Monitoramentos da qualidade do ar no local

5.3 Avaliação comparativa com o período pré-ampliação

5.4 Ações adicionais de proteção do sítio

6

6.1 Elaboração do escopo e contratação da empresa

6.2 Elaboração do projeto de salvamente

6.3 Aprovação pelo IPHAN - emissão de portaria

6.4 Execução do salvamento

6.5 Relatório das atividades realizadas

6.6 Aprovação do relatório pelo IPHAN

* Ações em andamento.

Salvamento do material arqueológico da gruta CSNBO 232

Programa de Mitigação dos Impactos sobre o Patrimônio Arqueológico

Descrição das Etapas
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4

Monitoramento do Impacto no Sítio Posse Grande

a serem planejadas em caso de constatação de 

alteração na qualidade do ar

Delimitação e sinalização dos sítios arqueológicos
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Tabela 77 - Indicadores de Desempenho do 5.17. Programa de Mitigação dos Impactos sobre o Patrimônio Arqueológico da Mina da Bocaina – CSN 

Arcos. 

Indicador 
Local de 

Execução 
Metas Métrica Formas de Medição Frequência 

Estado de conservação 
dos Sítios 

Arqueológicos 

Limites dos 
Sítios 

Arqueológicos 

Nível de preservação 
mantido 

Estado de conservação dos 
elementos do sítio arqueológico 

Registros das campanhas de 
monitoramento 

Anual 

Execução de Ações de 
Educação Patrimonial 

AID e AII 
Mínimo 1 ação por 

ano 
Quantidade de ações realizadas 

Registros das atividades de 
educação 

Anual 

Qualidade do ar 
próximo do Sítio Posse 

Grande 

A Sul da Mina 
da Bocaina 

Manutenção dos 
níveis de qualidade 

do ar atuais 

Partículas Totais em Suspensão 
(PTS) 

Monitoramento da qualidade do 
ar com Hi-Vol 

6 / 6 dias, ao 
longo de todo 

ano 

Salvamento do material 
arqueológico da 

cavidade CSNBO 232 

Cavidade 
CSNBO 232 

Preservação do 
material arqueológico 

Plano de salvamento do patrimônio 
arqueológico da cavidade CSNBO 

232 

% execução das medidas de 
salvamento, conforme plano 

autorizado por portaria IPHAN 
Anual 
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6. Medidas Compensatórias 

A Legislação Ambiental brasileira e do estado de Minas Gerais preveem mecanismos 

compensatórios para determinados impactos ambientais, a saber: 

▪ Compensação ambiental prevista no Artigo 36º da Lei do SNUC (Lei Federal 9985/2000), 

nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto 

ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em 

estudo de impacto ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA; 

▪ Compensação para conservação de espécies da flora ou da fauna migratória ameaçadas 

de extinção, segundo listas oficiais publicadas por órgãos do SISNAMA, nos termos do 

Artigo 67º da Política Florestal e de Proteção da Biodiversidade do Estado de Minas Gerais 

(Lei 20.922/2013); 

▪ Compensação florestal por atividade minerária que dependa de supressão de vegetação 

nativa, prevista no Artigo 75º da Política Florestal e de Proteção da Biodiversidade do 

Estado de Minas Gerais (Lei 20.922/2013); 

▪ Compensação ambiental por corte ou supressão de vegetação primária ou nos estágios 

médio ou avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica, nos termos do Artigo 17º da 

Lei da Mata Atlântica (Lei Federal 11.428/2006); 

▪ Compensação por impactos irreversíveis sobre cavidades naturais subterrâneas, nos 

termos do Artigo 4º parágrafos 1º e 4º do Decreto 6640/2008. 

Para cada uma das compensações relacionadas acima, são previstos procedimentos 

específicos para a sua consecução, os quais são sumarizados a seguir, juntamente com uma 

descrição da aplicabilidade prevista para o caso da ampliação da Mina da Bocaina – CSN Arcos. 

 

6.1. Compensação Ambiental conforme previsão da Lei do SNUC 

A ampliação da Mina da Bocaina – CSN Arcos, considerando o porte e potencial de impacto 

do empreendimento, e que o mesmo tem seu processo de licenciamento instruído com base neste 

EIA/RIMA, é passível de cumprir com esta obrigação de compensação ambiental. 

A compensação ambiental prevista no Artigo 36º da Lei do SNUC (Lei Federal 9985/2000) 

é realizada no estado de Minas Gerais com base no Decreto Estadual nº 45.175/2009, o qual 

estabelece metodologia de gradação de impactos ambientais e procedimentos para fixação e 

aplicação da compensação ambiental. 

O processo de compensação ambiental deve se iniciar após a devida aprovação do mesmo, 

sendo que o Parecer Único da unidade da SUPRAM responsável pelo licenciamento é documento 

requerido para a devida formalização.  

As Portarias IEF 55/2012 e 77/2020 estabelecem os procedimentos para o devido 

cumprimento da compensação ambiental. O processo deve ser formalizado perante a Gerência de 
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Compensação Ambiental do IEF, mediante a apresentação da documentação solicitada nos 

regulamentos. 

Os pareceres são avaliados e aprovados na Câmara de Proteção à Biodiversidade e de 

Áreas Protegidas (CPB) do COPAM. 

 

6.2. Compensação Florestal por Atividade Minerária 

O advento da compensação florestal por atividade minerária foi introduzido inicialmente na 

legislação do estado por meio da Política Florestal do Estado de Minas Gerais, Lei 10.561/1991, 

Artigo 8º §3º. O texto foi aprimorado na primeira versão da Política Florestal e de Proteção à 

Biodiversidade (Artigo 36º da Lei 14.309/2002), permanecendo no marco legal que substituiu a 

política anterior (Lei 20.922/2013). 

O Artigo 75º da Lei 20.922/2013 prevê que minerações que demandam a supressão de 

vegetação nativa ficam condicionados “à adoção, pelo empreendedor, de medida compensatória 

florestal que inclua a regularização fundiária e a implantação de Unidade de Conservação de 

Proteção Integral, independentemente das demais compensações previstas em lei”. 

Nos termos do parágrafo 1º do mesmo artigo, define-se que a extensão territorial (área) 

objeto da compensação “não será inferior àquela que tiver vegetação nativa suprimida pelo 

empreendimento para extração do bem mineral, construção de estradas, construções diversas, 

beneficiamento ou estocagem, embarque e outras finalidades”. No caso da ampliação da Mina da 

Bocaina – CSN Arcos, conforme indicado no item 4.3.2.2.1 deste volume do EIA, a área de 

vegetação nativa a ser ocupada pela ampliação do empreendimento é de 9,37 ha, para os quais 

a empresa deverá apresentar a devida medida compensatória.  

Conforme previsto pela Portaria IEF 27/2017, o processo de compensação florestal por 

atividade minerária deve ser instruído por meio de um “PECF – Projeto Executivo de Compensação 

Florestal”, elaborado conforme Termo de Referência estabelecido no Anexo 2 da referida Portaria 

IEF, o qual deverá ser protocolizado juntamente com os demais documentos do requerente perante 

uma Unidade Regional do IEF. 

 

6.3. Compensação Florestal por Supressão de Mata Atlântica 

Conforme descrito anteriormente no item 4.3.2.2.1, a supressão de vegetação 9,37 ha de 

vegetação nativa das seguintes formações florestais: 9,31 ha de Floresta Estacional Decidual 

secundária em estágio médio de regeneração, e 0,06 ha de Floresta Estacional Semidecidual 

também secundária em estágio médio de regeneração. 

A Compensação Ambiental Florestal Mata Atlântica prevista na Lei Federal nº 11.428/2006 

decorre da supressão de vegetação primária ou secundária em estágio médio ou avançado de 

regeneração no Bioma Mata Atlântica, bem como as disjunções existentes. Dentre as 

possibilidades de cumprimento da compensação ambiental está a destinação ao Poder Público de 
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área no interior de Unidade de Conservação (UC) de domínio Público, pendente de regularização 

fundiária, inserida nos limites geográficos do Bioma Mata Atlântica. Este é o modelo adotado pela 

CSN e já realizado em processos anteriores (processos 174/1986/008/2008 e 174/1986/008/2011). 

Portanto, a empresa deverá apresentar medida compensatória referente à supressão de 

9,37 ha de vegetação nativa em estágio médio de regeneração, realizando os trâmites e 

procedimentos para o cumprimento da compensação ambiental previstos na Portaria IEF nº 

30/2015 e na Instrução de Serviço SEMAD/SISEMA 02/2017. 

Cabe ainda ressaltar que de acordo com o Mapa do Bioma Mata Atlântica (IBGE, 2012), 

elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e adotado pela Lei Federal nº 

11.428/2006, estão sujeitas ao regime jurídico dado a Mata Atlântica todas as tipologias de 

vegetação natural que ocorrem integralmente no Bioma, bem como as disjunções vegetais 

existentes, quando abrangidas em resoluções do CONAMA específicas para cada estado. A área 

da Mina da Bocaina - CSN Arcos está inserida em um ecótono entre os biomas Cerrado e Mata 

Atlântica. A área do empreendimento é considerada uma disjunção vegetacional14, e por isso está 

submetida às regras da Lei da Mata Atlântica. De acordo com o mapa do bioma Mata Atlântica 

(IBGE, 2012), são consideradas disjunções vegetacionais do bioma Mata Atlântica situadas dentro 

do bioma Cerrado as seguintes formações florestais nativas: Floresta Estacional Semidecidual, 

Floresta Estacional Decidual e Refúgios Vegetacionais (IBGE, 2012). 

 

6.4. Compensação Florestal por Supressão de Indivíduos de Espécies 

Ameaçadas de Extinção 

A compensação para conservação de espécies da flora ou da fauna migratória ameaçadas 

de extinção presentes em listas oficiais de órgãos do SISNAMA é prevista no Artigo 67º da Política 

Florestal e de Proteção da Biodiversidade do Estado de Minas Gerais (Lei 20.922/2013). Existem 

também outros regulamentos que impõem restrição ao manejo, corte e supressão de determinadas 

espécies; de acordo com o contexto do empreendimento vale destacar a Lei nº 9.743/1988, que 

declara de interesse comum, de preservação permanente e imune de corte o ipê-amarelo, este 

bastante abundante na região de inserção da Mina da Bocaina – CSN Arcos.  

Conforme informado no item 4.3.2.2.2 deste Volume do EIA, nas parcelas de vegetação 

amostradas no diagnóstico e inventário não houve nenhum registro de espécie ameaçada presente 

na Portaria do MMA 443/13: Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção. 

Muito embora não tenham sido amostradas nas parcelas, são exemplos de espécies da flora 

brasileira ameaçadas de extinção relativamente comuns na região: 

 

14 Disjunções vegetacionais são repetições, em escala menor, de um outro tipo de vegetação próximo que se insere no 

contexto da Região Ecológica dominante. Conforme a escala cartográfica com que se está trabalhando, um encrave 

edáfico considerado como comunidade em transição (tensão ecológica) poderá ser perfeitamente mapeado, como 

uma comunidade disjunta do clímax mais próximo. 
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▪ Os cedros do gênero Cedrela (Cedrela fissilis Vell., e Cedrela odorata L.); 

▪ A braúna (Melanoxylon brauna Schott); 

▪ O jacarandá-da-Bahia (Dalbergia nigra (Vell) Allemão ex Benth.); 

▪ Várias orquidáceas como Cattleya walkeriana Gardner, epífitas do gênero Anathallis e 

outras espécies rupícolas, algumas delas raras, como a Gardnerina angustata (Gardner) 

R.M.King & H.Rob., bem como espécies do gênero Alstroemeriaceae, sendo que muitas 

dessas espécies características dos ambientes rupícolas. 

Somam-se às espécies listadas como ameaçadas de extinção, as espécies protegidas por 

lei, como os ipês (Handroanthus serratifolius (Vahl) S.O.Grose, H. chrysotrichus (Mart. ex A.DC.) 

Mattos, H. ochraceus (Cham.) Mattos, H. albus (Cham.) Mattos). 

Dado o registro dessas espécies na região, foi previsto o plantio de no mínimo 100 

indivíduos de cada uma das espécies ameaçadas relacionadas no PTRF. 

 

6.5. Compensação por Impactos Irreversíveis sobre Cavidades Naturais 

Subterrâneas 

Entende-se por “supressão de cavidade natural subterrânea” como sendo a intervenção na 

cavidade natural que importe em sua total extinção ou em alteração que não permita controle, 

mitigação, recuperação ou restauração do ecossistema cavernícola, com comprometimento de 

sua integridade e preservação [Item 4.27. da IS SISEMA 08/2017 rev.1]. 

Conforme descrito no item 4.3.1.4.1 deste Volume do EIA, dentro dos 15,95 ha de 

ampliação do pit de lavra da Mina da Bocaina – CSN Arcos estão registradas três cavidades com 

DL > 5 m15: CSNBO 207, CSNBO 208 e CSNBO 209, as quais formam a Área de Influência de 

Cavidades 02 (AIC 02). Essas cavidades serão suprimidas no cenário de ampliação dos limites da 

cava da Mina da Bocaina – CSN Arcos.  

Os estudos realizados para a determinação do grau de relevância das cavidades naturais 

subterrâneas classificaram as cavidades CSNBO 207, CSNBO 208 e CSNBO 209 como de alta 

relevância. Confirmados os graus de relevância das cavidades pela autoridade ambiental, a 

empresa deverá realizar a compensação nos termos do parágrafo 1º do Artigo 4º do Decreto 

6640/2008: 

§ 1º No caso de empreendimento que ocasione impacto negativo irreversível em 

cavidade natural subterrânea com grau de relevância alto, o empreendedor deverá 

adotar, como condição para o licenciamento ambiental, medidas e ações para 

assegurar a preservação, em caráter permanente, de duas cavidades naturais 

 

15 Além das 3 cavidades com DL > 5m citadas, há a cavidade CSNBO 133, a qual possui DL < 5m e foi classificada 

como de baixa relevância, motivo pelo qual não cabe compensação relacionada a essa cavidade. 
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subterrâneas, com o mesmo grau de relevância, de mesma litologia e com atributos 

similares à que sofreu o impacto, que serão consideradas cavidades testemunho. 

Portanto, a empresa deverá apontar 6 (seis) cavidades naturais subterrâneas, também 

classificadas como de alta relevância, na litologia calcário e preferencialmente na região do 

empreendimento, as quais deverão ser preservadas em caráter permanente. 

A Instrução de Serviço SEMAD/SISEMA 08/2017 – revisão 1 traz, no item 5.2.5 diretrizes 

quanto ao formato da compensação de cavidades por impacto irreversível.  

Com relação aos atributos das cavidades, deverá ser apresentado pela empresa 

documento realizando a comparação dos atributos físicos, espeleométricos, bióticos e históricos-

culturais, usando como referência a estrutura de atributos prevista na IN MMA nº 2/2017. 

A IS SEMAD/SISEMA 08/2017 leva em conta o fato de que não existem cavidades 

idênticas; sendo assim “a proposta de compensação apresentada pelo empreendedor deverá 

comparar grupos de atributos equivalentes, nos termos do §1ª do art. 20 da IN MMA nº 02/2017”. 

Quanto aos trâmites processuais, a IS SEMAD/SISEMA 08/2017 indica que “a validação 

da proposta de compensação pelo órgão licenciador, mediante assinatura do Termo de 

Compromisso de Compensação Espeleológica (TCCE), é condição para a concessão da licença 

ambiental; mas, uma vez emitida a licença, a intervenção nas cavidades naturais subterrâneas, 

aprovada no processo de licenciamento, não dependerá do cumprimento prévio do TCCE e das 

condicionantes espeleológicas [nele] estabelecidas”. 

Ainda de acordo com as diretrizes da a IS SEMAD/SISEMA 08/2017, a proposta de 

compensação espeleológica poderá consistir, a critério do empreendedor, em: 

▪ averbação, na matrícula do imóvel, das coordenadas e delimitações da área que engloba 

as cavidades testemunho e suas respectivas áreas de influência constituindo em servidão 

ambiental;  

▪ averbação de Reserva Legal – RL – constituída nos termos do inciso V do art. 14 da Lei 

Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012;  

▪ criação de Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN –, conforme o art. 21 da Lei 

Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000; 

▪ outros mecanismos admitidos em normas e leis aplicáveis. 

A compensação espeleológica poderá ocorrer em áreas já destinadas a outras formas de 

compensação ambiental, tais como as áreas de compensação por supressão de vegetação do 

Bioma Mata Atlântica e as áreas de compensação florestal, desde que a área total corresponda a 

soma das áreas de cada compensação. Não é admitida sobreposição de compensações 

ambientais, assim como nos casos de Reserva Legal e RPPN criadas em função de outras 

obrigações ambientais. 
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6.6. Compensação Florestal por Intervenção em APP 

Além das tipologias de compensação descritas anteriormente, há previsão legal para 

compensação no caso de intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APPs). No entanto, 

no caso do projeto de Ampliação da Mina da Bocaina – CSN Arcos, não há previsão de intervenção 

em APPs e, portanto, não se aplica tal compensação. 
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7. Conclusão dos Estudos 

Este Estudo de Impacto Ambiental (EIA) analisou o projeto de Ampliação da Mina da 

Bocaina- CSN Arcos, o qual considera o incremento da capacidade produtiva de 6 para 7,5 milhões 

de toneladas por ano, e também o acréscimo de uma área de 15,95 ha ao pit atual de lavra, sem 

alterações nas estruturas de beneficiamento do minério ROM e infraestruturas de apoio.  

A Mina da Bocaina – CSN Arcos está em operação há mais de 50 anos, sendo responsável 

inicialmente pelo fornecimento de calcário para os processos siderúrgicos da Usina Presidente 

Vargas (UPV), no município de Volta Redonda – RJ, e a partir dos anos 2000 também pelo 

fornecimento da matéria-prima para a fabricação de cimento na unidade industrial da CSN 

instalada na mesma localidade, no município de Arcos – MG. 

Os estudos contemplaram os diagnósticos dos elementos que compõem os meios físico, 

biótico e socioeconômico, bem como o prognóstico dos impactos do empreendimento sobre a área 

diretamente afetada (ADA) e respectivas áreas de influência direta (AID) e indireta (AII).  

Como descrito no Diagnóstico do Meio Físico, a região caracteriza-se pelo carste, que 

determina tanto o potencial de aproveitamento do minério – razão pela qual o empreendimento ali 

está – quanto o relevo, os recursos hídricos superficiais e subterrâneos, a ocorrência de cavidades, 

os tipos de solo. O clima da região é caracterizado pela temperatura relativamente estável e 

estações seca e úmida bem definidas, o que também é relevante para as medidas de controle de 

emissões de material particulado e uso racional da água, principalmente durante a estação seca. 

Com relação ao Meio Biótico, a região caracteriza-se pelo uso do solo com o predomínio 

das atividades rurais agropecuárias onde o relevo e o tipo de solo permitiram o estabelecimento 

dessas culturas. Os afloramentos e escarpas calcárias, dolinamentos acentuados e pontos de 

recarga de água, bem como as margens de rios e áreas alagáveis são os locais onde predominam 

as coberturas florestais naturais, características de um ecótono de transição entre o bioma Mata 

Atlântica e o bioma Cerrado. No contexto de inserção do empreendimento existem duas Reservas 

Particulares de Proteção Natural, a RPPN da CSN e A RPPN Lafarge, da mineradora vizinha, e 

também a Estação Ecológica de Corumbá (EECO). O empreendimento está inserido na zona de 

amortecimento da EECO, conforme limites determinados no Plano de Manejo da unidade de 

conservação. Ressalta-se também que o diagnóstico traz uma comparação entre a cobertura 

florestal na década de 1960 e atual, onde resta claro que houve um processo de recuperação 

(aumento) da cobertura florestal nesse período. 

A fauna da região é rica, com o registro de 226 espécies de aves, 19 de mamíferos 

terrestres, 4 de morcegos, 14 de anfíbios e 9 de répteis. Dentre as espécies registradas encontra-

se uma espécie de ave ameaçada de extinção (Mycteria americana) e 5 de mamíferos listadas 

com algum grau de ameaça (Myrmecophaga tridactyla, Sapajus nigritus, Puma concolor, 

Leopardus tigrinus e Lycalopex vetulus). 
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Quanto ao meio socioeconômico os limites da mineração incidem parte sobre o município 

de Pains e, majoritariamente, sobre o município de Arcos. A relação com Pains basicamente 

restringe-se à comunidade de Corumbá, situada em local próximo ao empreendimento. A outra 

comunidade relativamente próxima é a de Boca da Mata, situada às margens do trecho da rodovia 

MG170 por onde se faz a ligação entre o empreendimento da CSN e o município de Arcos e de 

mais eixos rodoviários. 

É nítido que o empreendimento possui pouca relação com o município de Pains, realizando 

a maior parte de suas interações com a cidade de Arcos, dada a maior proximidade com a sede 

deste município.  

A CSN já é uma empresa com um histórico de relações com o município de Arcos, sendo 

conhecida pela sociedade local. A ampliação da mineração é vista com naturalidade pelos 

munícipes, sendo motivo de maior interesse quanto à compreensão de seus impactos quando 

apresentado e discutido com membros das comunidades de Corumbá e Boca da Mata. 

Foram analisadas 92 tipologias de impactos potenciais, quanto ao seu potencial de 

ocorrência devido à ampliação da Mina da Bocaina – CSN Arcos. Por tratar-se de um 

empreendimento já em operação, há uma condição de uma linha de base onde já há a ocorrência 

de todos os impactos característicos da mineração a céu aberto, tanto devido às atividades da 

CSN quanto das demais empresas mineradoras instaladas na vizinhança. O estudo, portanto, 

buscou analisar e apresentar qual o cenário com a ampliação do empreendimento, o que muda 

em relação à condição no presente, e quais as medidas de mitigação e controle dos impactos 

necessárias. 

A ampliação dos 15,95 ha na área de lavra resultará na supressão das cavidades CSNBO 

133 (com DL<5m, de baixa relevância), CSNBO 207, CSNBO 208 e CSNBO 209, nenhuma de 

máxima relevância. Tal impacto irreversível deverá ser objeto das devidas compensações, 

conforme descrito no item 6.5 deste volume do EIA. Da mesma forma, a supressão de 9,31 ha de 

Floresta Estacional Decidual secundária em estágio médio de regeneração, e 0,06 ha de Floresta 

Estacional Semidecidual também secundária em estágio médio de regeneração irão requerer, 

além de ações locais de mitigação de seus efeitos deletérios, a devida compensação florestal (vide 

itens 6.2, 6.3 e 6.4). 

Segundo os estudos hidrogeológicos realizados pela empresa, a expansão da cava 

resultará na necessidade de bombeamento da água do sump para córrego Santo Antônio. Esse 

bombeamento, por sua vez, tem o potencial de neutralizar alterações da disponibilidade hídrica. 

Esse impacto deve ser monitorado por meio das vazões do rio Candonga e, principalmente, do 

córrego Santo Antônio, bem como demais medidas de monitoramento hidrogeológico previstas. 

Ainda relacionado com os recursos hídricos, há que se ressaltar que a condição do relevo 

da Mina da Bocaina – CSN Arcos é favorável à contenção de eventuais materiais sólidos carreados 

pelas águas pluviais. Com a expansão da cava na porção Sul, a recomendação desse estudo é 

que se adotem pontos de medição da qualidade da água superficial também no córrego Santo 
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Antônio, a montante e a jusante da atividade, a fim de se poder verificar a eficácia das medidas de 

controle adotadas pela empresa. 

O controle das emissões de material particulado é, indiscutivelmente, um dos principais 

aspectos ambientais de uma atividade de lavra a céu aberto. A atividade por si só possui alto 

potencial de emissões atmosféricas devido ao intenso tráfego interno em vias não pavimentadas 

e beneficiamento e movimentação de materiais pulverulentos. Se por um lado há alto potencial de 

emissões de material particulado, por outro o controle dessas emissões é uma das medidas mais 

fáceis e tecnologicamente dominadas pela mineração: a manutenção e umidificação das vias 

internas, o uso de filtros e outros dispositivos de desempoeiramento na planta de beneficiamento, 

são controles corriqueiros que a unidade tem a obrigação de manter em perfeitas condições de 

funcionamento, a fim de evitar efeitos deletérios seja no patrimônio espeleológico e arqueológico 

do entorno, seja nas unidades de conservação ou nas comunidades próximas. 

As vibrações decorrentes das detonações são a principal preocupação das comunidades 

vizinhas, de acordo com o Diagnóstico Socioambiental Participativo (DSP) realizado. A ampliação 

da mina resultará num incremento na média de desmontes anuais, de 170 para 223 eventos por 

ano, considerando a manutenção do Plano de Fogo. A manutenção das condições dos desmontes 

é relevante para a proteção do patrimônio espeleológico do entorno – condição essa de assegurar 

sua conservação que deve ser comprovada por meio de monitoramentos periódicos do estado de 

conservação – e também para as comunidades do entorno.  

Com relação à fauna, o empreendimento não deve trazer alterações significativas para o 

contexto geral, uma vez que os impactos da supressão se darão numa área interna, já limítrofe à 

cava atual, em zona desfavorável para o uso da fauna silvestre de maior relevância. Os efeitos do 

aumento da frequência das detonações e da maior movimentação de materiais internos sobre a 

fauna deverão ser acompanhados por meio da execução de um adequado Programa de 

Monitoramento da Fauna, que não se resuma a registrar a presença de indivíduos e espécies, mas 

que busque no médio e longo prazos trazer contribuições para a compreensão do comportamento 

ecológico das espécies de interesse, notadamente as mais vulneráveis e exigentes em termos de 

qualidade do ambiente. O vale formado pelo córrego Santo Antônio, onde se concentram as áreas 

de Reserva Legal da empresa, é a região próxima do empreendimento com maior valor ambiental 

para a biodiversidade local. 

O Meio Socioeconômico também não apresenta aspectos que possam significar algum 

impacto que torne impeditivo o empreendimento, uma vez que a ampliação da Mina da Bocaina – 

CSN Arcos trará uma mudança relativamente pequena em relação ao contexto socioeconômico 

atual.  

Como já dito, deve se ter especial atenção quanto à incômodos causados à comunidade 

decorrentes das detonações. Os resultados dos monitoramentos ambientais e de vibração para a 

demonstração de conformidade legal do empreendimento poderão ser utilizados nos diálogos com 
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a comunidade seja por meio do Programa de Educação Ambiental, seja por meio das ações do 

Programa de Comunicação Social. 

Quanto aos impactos positivos, é de se destacar a criação de novos postos de trabalho, 

através de empregos diretos e indiretos, com reflexos no conjunto das atividades econômicas dos 

municípios de Arcos e Pains pelo aumento do consumo de bens e serviços e animação econômica. 

Mais relevante que isso é a consideração de que a ampliação da Mina da Bocaina – CSN 

Arcos tem como finalidade suprir a fábrica de cimento da CSN de sua matéria-prima básica, bem 

como a UPV, com o material fundente. 

O funcionamento a plena capacidade da unidade da CSN sem dúvida reflete positivamente 

em toda a região. Nesse contexto, considerar uma eventual paralisação da Mina da Bocaina – 

CSN Arcos em decorrência da não ampliação da mina seria desastroso não só para a empresa, 

mas também para a economia local. 

De maneira geral, este EIA traz uma proposta clara das medidas de mitigação e controle 

dos impactos que permitirão o desenvolvimento da atividade com impactos a níveis aceitáveis e 

em conformidade com os padrões de qualidade ambiental previstos na legislação brasileira. Essas 

ações foram organizadas em 17 programas ambientais, cujas ações previstas devem ser 

realizadas e os impactos monitorados conforme proposto, de forma a se poder verificar, a qualquer 

tempo, o nível de desempenho ambiental da atividade. 

É nesse sentido que, técnica, social e economicamente, se conclui pela viabilidade de 

implantação do empreendimento, considerando-se a implementação bem sucedida das medidas 

mitigadoras e compensatórias apresentadas. Assim, a ampliação da Mina da Bocaina – CSN 

Arcos, realizada conforme proposto neste EIA e acompanhada das devidas medidas de mitigação 

e controle dos impactos, foi considerada como ambientalmente viável, sob todos os aspectos. 
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Anexo 1  

Matriz de Identificação dos Impactos  

(matriz de Leopold adaptada) 
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Anexo 2  

Quadro-Síntese dos Impactos sobre o Meio Físico 
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Anexo 3  

Quadro-Síntese dos Impactos sobre o Meio Biótico 
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Anexo 4  

Quadro-Síntese dos Impactos sobre o Meio Socioeconômico 
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