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VOLUME I
APRESENTAÇÃO
O presente documento constitui o Estudo de Impacto Ambiental - EIA que tem por objetivo subsidiar a análise
do processo de licenciamento corretivo da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte, empreendimento que
compõe a Mina Casa de Pedra, situada no município de Congonhas e Belo Vale, ambos na porção sudoeste
do Quadrilátero Ferrífero, estado de Minas Gerais.
A intervenção em questão foi motivada pela necessidade de estabilização dos taludes, em critério
emergencial, de uma área denominada Morro Alto Bandeira, localizada na parte superior da Cava do Corpo
Norte do Complexo Casa de Pedra. Em agosto de 2016, a equipe de operação da CSN Mineração registrou
fraturas no maciço que compõe os taludes da Cava do Corpo Norte, cenário que motivou a execução de obras
de contenção que envolveram retaludamento, supressão vegetal e abertura de acessos internos.
Por critério de segurança, buscando alcançar níveis de estabilidade definidos por normas nacionais e
internacionais para lavras a céu aberto, a área de intervenção proposta para recuperação da Cava do Corpo
Norte extrapolou a área com licença de operação do Complexo Casa de Pedra, motivo pela qual torna-se
necessário a regularização através do licenciamento ambiental corretivo. O presente EIA, portanto, figura
como uma forma de consolidar os estudos necessários à compreensão das possíveis consequências
ambientais decorrentes da Obra Emergencial da Cava do Corpo Norte, alinhado as premissas listadas no
Formulário de Orientação Básica Integrado – FOBI n° 826875/2018.

1.1 - IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
A área total delimitada para as obras de contenção das fraturas da Cava do Corpo Norte possui 38,5 ha, sendo
que deste total somente 11,2 ha (aproximadamente 30% da área total) é objeto de estudo deste EIA, de certo
que as demais áreas já possuem Licença Ambiental de Operação (LO) para extração e beneficiamento de
minério de ferro. A Figura 1 apresenta a localização do empreendimento objeto de estudo, bem como ilustra
as áreas que já possuem licencias ambientais no interior da poligonal intervencionada.
Por meio da Figura 1, nota-se que o empreendimento em questão compreende a área 11,2 ha no interior da
poligonal de intervenção da Obra Emergencial da Cava do Corpo Norte (11,2 ha.), bem como uma área
sobrejacente com 2,6 ha., ao sul da mencionada poligonal. Desta forma, a área total alvo de licenciamento
deste EIA possui 13,8 ha.
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Figura 1: Localização da área objeto de estudo.1 Fonte: Elaborador pelo autor a partir de informações cedidas
pelo empreendedor, 2019.

Frente aos detentores de processos minerários, tem-se que aproximadamente 60% da área objeto do
Licenciamento Corretivo da Cava do Corpo Norte está inserido em poligonal cujo processo tem como titulara
CSN Mineração, conforme anunciado no Quadro 1. Do restante da área, 31% intercepta o imóvel

1 As figuras apresentadas neste EIA foram elaboradas com uso de fotografia aérea, fornecida pelo empreendedor (CSN Mineração), obtida por
meio de Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT) em 11/06/2019. Na parte superior da poligonal que representa a área de intervenção das obras
emergenciais da Cava do Corpo Norte existem duas manchas pretas da imagem que correspondem a dificuldades operacionais no momento de
captura da imagem.
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denominado Fazenda João Pereira, cuja propriedade (superfície) e o direito de extração são da companhia
Vale. A Figura 2, a seguir, ilustra a sobreposição da área estudo às poligonais de direito minerários do
empreendedor e de terceiros.
Quadro 1: Processos minerários sobrepostos a área alvo do Licenciamento Corretivo da Cava do Corpo Norte.
Nº PROCESSO
TITULAR
FASE
ÁREADE INTERVENÇÃO
ANM
6763/1953
CSN Mineração S. A
Concessão de Lavra
3,99 ha
43306/1956
CSN Mineração S. A
Concessão de Lavra
2,95 ha
59%
833057/2002

CSN Mineração S. A

83374/2004
807042/1968
890/1953

Requerimento de Lavra

1,21 ha

Vale S. A
Autorização de Pesquisa
Vale S. A
Concessão de Lavra
Vale S. A
Concessão de Lavra
Área sem processo mineral

4,03 ha
0,15 ha
0,11 ha

31%
10%

Fonte: ANM, 2019.
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Figura 2: Processos minerários presentes na área de intervenção do Licenciamento Corretivo da Cava do Corpo
Norte. Fonte: Elaborador pelo autor a partir de informações obtidas em ANM, 2019.

Registra-se que as empresas CSN Mineração, RMB e Vale assinaram um Termo de Anuência entre si, no qual
a RMB e Vale autorizaram as intervenções por parte da CSN. Cópias dos mencionados termos de anuência,
assinados entre as partes, foram apresentadas ao órgão ambiental em 02/12/2016, por meio do Protocolo
nº 09020000870/16.
Posto a localização da área alvo de licenciamento, tem-se que a Mina Casa de Pedra corresponde a um
empreendimento de extração, beneficiamento e embarque de minério de ferro, administrado pela empresa
CSN Mineração desde a década de 1940. Atualmente, a Mina abrange uma área de 4.240 ha na zona rural
dos municípios de Belo Vale/MG e Congonhas/MG, porção sudoeste do Quadrilátero Ferrífero, região
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tradicionalmente reconhecida pelas reservas de minerais metálicos. Cabe registro de que quase a totalidade
da área objeto deste EIA (99%) está localizado no município de Belo Vale/MG, sendo o restante da área (1%)
inserido no município de Congonhas/MG. (Figura 3).

Figura 3: Acesso ao Complexo Casa de Pedra/ Estrada Casa de Pedra. Fonte: Elaborador pelo autor a partir de
informações cedidas pela CSN Mineração.

O Complexo Casa de Pedra e, consequentemente a área objeto de estudo, dista aproximadamente 73 km da
capital mineira, sendo o acesso principal realizado pela rodovia BR-040 no sentido Belo Horizonte/Rio de
Janeiro. Considerando como ponto de partida o posto da polícia rodoviária federal em Congonhas na BR-040,
tem-se 10 km até a portaria principal do empreendimento, percorrendo a Avenida Michel Pereira de Souza,
Avenida Tenente Horácio Cordeiro, avenida doutor Alberto de M. Brunelli e estrada Casa de Pedra (Figura 9).
As vias utilizadas para acesso à portaria principal (Portaria 01) possuem pista de rolagem pavimentas e são
compartilhadas pelos veículos nos dois sentidos de circulação (mão dupla) (Figura 4 a Figura 6).
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Figura 4: Acesso ao Complexo Casa de Pedra/ Estrada
Casa de Pedra.

Figura 5: Acesso ao Complexo Casa de Pedra/Rua
Maria Augusta Campinho.

Figura 6: Acesso ao Complexo Casa de Pedra/ Avenida
Michel Pereira de Souza.

Figura 7: Acesso ao Complexo Casa de Pedra/ Avenida
doutor Alberto de M. Brunelli.

Registra-se que o acesso de cargas pesadas ocorre por meio da Portaria 02, localizada na rodovia estadual
MG-442. A partir da confluência da MG-422 com a BR-040, que ocorre nas imediações do KM 597 Sul da
rodovia federal, tem-se aproximadamente oito quilômetros de uma estrada pavimentada com dois sentidos
de circulação até a Portaria 02 da CSN Mineração. Ao contrário do que acontece no acesso de visitantes
(Portaria 01), o acesso pela MG-422 não intercepta áreas urbanas.

Figura 8: Acesso ao Complexo Casa de Pedra/ Rodovia MG-422.
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Figura 9: Acessos ao Complexo Casa de Pedra. Fonte: Elaborado pelo autor a partir de informações cedidas
pela CSN Mineração, 2019.

No que concerne ao enquadramento de bacias hidrográficas, considerando a Deliberação Normativa 06/2002
do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais (CERH/MG), a área de estudo está
inserida na Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos SF3 – Bacia Hidrográfica do rio
Paraopeba, contemplando o trecho de transição entre o Alto Paraopeba, que recebe contribuições da subbacia do rio Maranhão, com o trecho médio Paraopeba que drena entre a foz do rio Maranhão e a PCH Salto
do Paraopeba. O diagnóstico do meio físico (vide Volume II) exibe o mapa das bacias e microbacias
hidrográfica observadas nas áreas de influência do empreendimento.
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1.2 - HISTÓRICO DO PROCESSO DE INTERVENÇÃO EMERGENCIAL E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL
As ocorrências que tornaram necessárias as obras de estabilização dos taludes da Cava do Corpo Norte da
Mina Casa de Pedra datam de 22 de agosto de 2016, quando a equipe técnica de geotecnia da CSN Mineração
identificou trincas, rupturas e abatimentos nos taludes da frente de lavra em questão.
Os técnicos da Companhia, que passaram a monitorar a área a partir do momento em que as feições foram
registradas, perceberam que as trincas evoluíram em relação à abrangência e recalque após a forte chuva
ocorrida no dia 01 de setembro de 2016. A Figura 10 ilustra a localização das trincas nas bancadas dos taludes
da Cava do Corpo Norte, evidenciando que os taludes vulneráveis ao movimento de massa correspondiam
aqueles que compunham as bancadas do trecho superior da Lavra. A Figura 11 a Figura 12 apresentam os
registros fotográficos destas ocorrências.

Figura 10: Localização das trincas na porção superior das bancadas dos taludes da Cava do Corpo Norte da Mina
Casa de Pedra. Fonte: Elaborado pelo autor a partir de informações cedidas pela CSN Mineração, 2019.
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Figura 11: (Foto 01) Trincas observadas na porção
superior das bancadas dos taludes da Cava do Corpo
Norte do Complexo Casa de Pedra.

Figura 12: (Foto 02) Trinca observada na porção
superior das bancadas dos taludes da Cava do Corpo
Norte do Complexo Casa de Pedra.

Figura 13: Trincas observadas na porção superior das
bancadas dos taludes da Cava do Corpo Norte do
Complexo Casa de Pedra.

Figura 14: Trinca observada na porção superior das
bancadas dos taludes da Cava do Corpo Norte do
Complexo Casa de Pedra.

Por meio de observações de campo, pode-se concluir que no contato entre a litologia ferruginosa (mais
resistente) e as bancadas de material estéril (menos resistente) ocorreu uma deformação diferencial
causando o acúmulo de tensões e consequentemente a fratura do maciço. Sabe-se que a geometria do talude
influenciou diretamente nesta questão, de certo que a região onde se encontravam as maiores rupturas
estava localizada justamente onde a geometria da mina fazia uma inflexão côncava aproximada de 90°,
contribuindo com a concentração de tensão naquele local (Figura 15).
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• Deformação diferencial
devido ao modulo de
elasticidade diferente da
FF e do estéril

Sentido da deformação

• Concentração de tensão
devido a geometria

FF servindo como arrimo da
deformação

Figura 15: Evolução das trincas nos contatos entre o minério e o estéril na Cava do Corpo Norte do Complexo
Casa de Pedra. Fonte: Informações cedidas pela CSN Mineração, 2019.

Assim que foi constatado as trincas e abatimento na área de estudo, no início de setembro de 2016, a
atividade de extração de minério de ferro foi interrompida, sendo iniciado os esforços para retomada das
condições de segurança operacional do local.
Considerando que em situações emergenciais admite-se a intervenção ambiental mediante prévia e formal
comunicação ao órgão ambiental, consoante disposto no art. 8° da Resolução Conjunta SEMAD/IEF nº
1.905/2013, a CSN, por meio da correspondência CSNMIN-101-2016-SUPRAM2, em 05 de setembro de 2016,
comunicou a Superintendência Regional de Regularização Ambiental – SUPRAM da Secretaria Estadual de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD a necessidade de realizar obras emergenciais na
Cava do Corpo Norte. Em 23 de setembro de 2016, o Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM,
atual ANM, foi igualmente notificado.
Em resposta, a equipe do DNPM realizou uma vistoria na área alvo em 03 de novembro de 2016, sendo os
apontamentos desta vistoria registrado na Notificação nº 83/2016, onde o DNPM solicitou o licenciamento
ambiental para executar as obras emergenciais ali referenciadas.
Em seguida, em dezembro de 2016, a CSN Mineração iniciou as obras de estabilização que incluíram a
supressão de parte da vegetação nativa, retaludamento das bancadas de lavra existentes, execução de
sistema de drenagem e armazenamento de material excedente para que posteriormente fosse analisado e,
a depender de sua classificação, destinado à pilha de estéril ou estocado para futuro aproveitamento.
Em janeiro de 2017, durante a execução das obras de retaludamento, foram identificadas três feições
espeleológicas na área de intervenção. As obras de engenharia foram imediatamente paralisadas e uma

2

Protocolo R0295608/2016
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equipe de espeleólogos acionada para averiguação in loco. No dia 16 de janeiro de 2017 foi atestada a
existência de duas cavernas (PDR-0062 e PDR- 0063) e uma reentrância (PDR-0064) no local (Figura 16).

Figura 16: Localização das feições espeleológicas na área de intervenção emergencial da Cava do Corpo Norte.
Fonte: Elaborador pelo autor a partir de informações cedidas pela CSN Mineração, 2019.

Conforme evidenciado na Figura 16, a continuidade das obras de estabilização geotécnica da Cava do Corpo
Norte implicaria na supressão definitiva das feições espeleológicas identificadas. Amparado no Decreto nº
47.041/2016, em setembro de 2017. Em outubro de 2017, a equipe técnica da SUPRAM realizou vistoria nas
cavidades que viriam a ser suprimidas, sendo os registros deste evento documentado no auto de fiscalização
nº 104527/2017. No mesmo mês, a CSN retomou as obras, sendo pertinente registrar que o empreendedor,
na sequência, realizou resgate de fauna cavernícola na PDR-0063, única cavidade cujo acesso foi possível,
tendo em vista que a PDR-0062 havia sido atingida pelas trincas e apresentava risco eminente de
solapamento.
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A manifestação da SUPRAM sobre a proposta de indenização pelos danos causados às cavidades ocorreu em
23 de abril de 2019, por meio de ofício n° 43/2019/SUPRAM CENTRAL/SEMAD/SISEMA. Em 03 de junho de
2019, a CSN Mineração contestou os valores de compensação por meio do documento protocolo nº
R0077868/2019.
Na retomada das obras, em maio de 2018, por meio da correspondência CSNMIN-152-2018-SUPRAM CM, a
CSN Mineração solicitou parecer da SUPRAM sobre os procedimentos necessários ao licenciamento
ambiental da área que passou pela intervenção emergencial, visando a regularização ambiental e o
aproveitamento mineral do material resultante do retaludamento. Em 23 de outubro de 2018, a equipe
técnica da SUPRAM realizou visita técnica na área intervencionada (Auto de Fiscalização nº 111757/2018) e,
em novembro de 2018, convocou o empreendedor a providenciar a regularização ambiental por meio de
Licenciamento Ambiental Corretivo – LOC, nos moldes da Deliberação Normativa COPAM nº 217/2017.
Em 21 novembro de 2018, nos ritos do processo de licenciamento ambiental do estado de Minas Gerais, o
empreendedor submeteu o Formulário de Caracterização do Empreendimento a SUPRAM (Referência
R197623/2018). Em dezembro do mesmo ano, a SUPRAM emitiu o Formulário de Orientação Básico - FOBI
n° 826875/2018, solicitando o Estudo de Impacto Ambiental para o Licenciamento Corretivo da Obra
Emergencial da Cava do Corpo Norte.
A Figura 17, a seguir, apresenta esboço com a linha do tempo do processo de intervenção emergencial e
regularização ambiental da área superior da Cava do Corpo Norte.
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Figura 17: Linha do tempo do processo de Licenciamento Corretivo da porção superior da Cava do Corpo Norte.
Fonte: Elaborador pelo autor a partir de informações cedidas pela CSN Mineração, 2019.
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1.3 - JUSTIFICATIVAS E OBJETIVOS
A maior parte da Obra Emergencial da Cava do Corpo Norte foi executada em caráter emergencial, entre os
anos de 2016 e 2017, logo após a descoberta de trincas, rupturas e abatimentos na porção superior da cava.
Caso não contidas, as feições de ruptura poderiam se desenvolver a ponto de desencadear deslizamentos de
massa, deflagrando risco à vida humana, ao meio ambiente, bem como a circulação de veículos na rodovia
MG-422, que dista pouco mais de 200 metros de um dos pontos críticos da área intervencionada.
A urgência da intervenção foi justificada pelos resultados do monitoramento das feições, realizada tanto por
fotointerpretação, como por verificação das dimensões das trincas com uso de réguas instaladas no local.
Assim, até janeiro de 2017, o deslocamento horizontal em dos pontos de controle (Ponto CN03) era da ordem
de 100 mm e vinha evoluindo em uma taxa de aproximadamente 1 mm ao dia, conforme evidenciado na
Figura 18. Este dado mostra que a deformação do maciço era crescente, sendo necessária a ação imediata
como medida de proteção à vida, ao direito de ir e vir e ao meio ambiente.

Figura 18: Deslocamento horizontal do ponto de monitoramento CN03 na Cava do Corpo Norte. Fonte:
Informações fornecidas pela CSN Mineração, 2019.

Cientes de que as obras de estabilização dos taludes da Cava do Corpo Norte são indispensáveis, o objetivo
principal desse estudo é a regularização ambiental da área intervencionada, sendo objetivo especifico
atender a Notificação DNPM nº 83/2016, onde este departamento, amparado no Código de Mineração
brasileiro, solicitou a apresentação de evidências do licenciamento ambiental das obras emergenciais da
Cava Norte como pré-requisito para emissão da concessão de lavra do local intervencionado e,
consequentemente, emissão da autorização para beneficiamento do minério contido nos taludes
reconformados ou no material já extraído pela atividade de retaludamento;
Neste cenário, até que se obtenha a autorização do DNPM/ANM para o beneficiamento do material
excedente do retaludamento da Cava do Corpo Norte, o volume extraído permanecerá empilhado,
vulnerável a dispersão por ação do vento e chuva, além de ocupar uma área que poderia ser reutilizada nas
atividades cotidianas do empreendimento (economia de escala).
Cita-se ainda que ao se concretizar o Licenciamento Corretivo da Obra Emergencial da Cava do Corpo Norte
será possível comercializar o minério oriundo de áreas cujo a intervenção foi inevitável, portanto, tem-se que
os impactos negativos relativos a extração já foram executados, entretanto, tão logo ocorra a emissão da
Licença Corretiva, os impactos positivos atrelados ao beneficiamento, a exemplo da arrecadação de
impostos, também serão viáveis.
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Conta a favor deste pensamento o fato de a planta de beneficiamento da Mina Casa de Pedra já se encontra
instalada e licenciada, não sendo necessárias novas intervenções para o beneficiamento do minério em
questão.

1.4 - ASPECTOS LEGAIS
No Quadro 2, a seguir, são listados os principais aspectos da legislação ambiental aplicável ao processo de
Licenciamento Corretivo da Cava do Corpo Norte, de forma a avaliar a adequação e a compatibilidade do
empreendimento às normas legais vigentes. Para este fim, são apresentados os requisitos legais segundo a
organização político-administrativa do Brasil, dividida nas três esferas do poder (federal, estadual e
municipal).
Quadro 2: Documentos legais aplicáveis as Obras Emergenciais da Cava do Corpo Norte.
ESFERA
DOCUMENTO LEGAL
APLICABILIDADE
CRFB/1988 - art. 20, IX;
Dispõe sobre os bens da União; a competência comum da
FEDERAL (Constituição
22, XII; 23, IV, V e VI; 170;
União, Estados e Municípios; defesa do meio ambiente;
Federal)
176; 225.
patrimônio cultural brasileiro; meio-ambiente.
Lei nº 6.938 de
Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente.
31/08/1981
Decreto n° 99.274 de
Regulamenta a Lei nº 6.938, de 31/08/1981.
06/06/1990
Lei nº 9.985 de
Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da
18/07/2000
Natureza.
FEDERAL (Política
Decreto n° 4.339 de
Institui princípios e diretrizes para a implementação da
Nacional do Meio
22/08/2002
Política Nacional da Biodiversidade.
Decreto n° 4.340 de
Dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de
22/08/2002
Conservação da Natureza
Altera e acrescenta dispositivos ao Decreto n° 4.340 de 22
Decreto n° 6.848 de
de agosto de 2002, para regulamentar a compensação
14/05/2009
ambiental.
Resolução CONAMA nº
Cria a obrigatoriedade de realização de EIA-RIMA para o
001 de 23/01/1986
licenciamento de atividades impactantes.
Resolução CONAMA nº
Estabelece critérios acerca da execução de audiência
009 de 03/12/1987
pública em processos de licenciamento ambiental.
Resolução CONAMA nº
Dispõe sobre o Cadastro Técnico Federal de atividades e
001 de 16/03/1988
instrumentos de defesa ambiental.
Resolução CONAMA nº
Dispõe sobre padrões de qualidade do ar, previstos no
003 de 28/06/1990
PRONAR.
Resolução CONAMA nº
Dispõe sobre os procedimentos e critérios utilizados no
FEDERAL (Resolução
237, de 29/12/1997
licenciamento ambiental.
CONAMA)
Resolução CONAMA n°
Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de
303 de 20/03/2002
Preservação Permanente.
Resolução CONAMA n°
Dispõe sobre a proteção do patrimônio espeleológico.
347 de 13/09/2004
Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes
Resolução CONAMA nº
ambientais para o seu enquadramento, bem como
357 de 17/03/2005
estabelece as condições e padrões de lançamento de
efluentes.
Resolução CONAMA nº
Define os empreendimentos potencialmente causadores de
378, de 19/10/2006
impacto ambiental nacional ou regional para fins do
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ESFERA

DOCUMENTO LEGAL

APLICABILIDADE
disposto no inciso III, § 1º, art. 19 da Lei nº 4.771, de 15 de
setembro de 1965, e dá outras providências.
Definição de vegetação primária e secundária de
regeneração da Mata Atlântica no Estado de Minas Gerais.
Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o
enquadramento das águas subterrâneas.
Dispõe sobre parâmetros básicos para identificação e
análise da vegetação primária e dos estágios sucessionais
da vegetação secundária nos Campos de Altitude
associados ou abrangidos pela Mata Atlântica.
Dispõe, no âmbito do licenciamento ambiental sobre a
autorização do órgão responsável pela administração da
Unidade de Conservação (UC).

Resolução CONAMA nº
392 de 25/06/2007
Resolução CONAMA n°
396 de 03/04/2008
Resolução CONAMA nº
423 de 12/04/2010

Resolução CONAMA nº
428 de 17/10/2010

FEDERAL (Resoluções
CNRH)

Resolução CONAMA n°
430/2011
Resolução CONAMA n°
491 de 19/11/2018
Resolução CNRH nº 29, de
11/12/2002
Resolução CNRH nº 91, de
05/11/2008
Resolução CNRH nº 92, de
05/11/2008
Lei nº 12.651 de
25/05/2012
Lei nº 11.428 de
22/12/2006

FEDERAL (Proteção à
Flora)

Decreto n° 6.660 de
21/11/2008

Instrução Normativa
IBAMA nº 9 de
25/09/2019

FEDERAL (Proteção à
Fauna)

FEDERAL (Proteção à
Fauna)

Dispõe sobre condições e padrões de lançamento de
efluentes, complementa e altera a Resolução no 357.
Dispõe sobre padrões de qualidade do ar.
Dispõe sobre o uso de recursos hídricos relacionados à
atividade minerária e sujeitos a outorga.
Dispõe sobre procedimentos gerais para o enquadramento
dos corpos de água superficiais e subterrâneos.
Estabelece critérios e procedimentos gerais para proteção e
conservação das águas subterrâneas no território
brasileiro.
Novo Código Florestal. Dispõe sobre a proteção da
vegetação nativa.
Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do
Bioma Mata Atlântica e dá outras providências.
Regulamenta dispositivos da Lei nº 11.428 de 22/12/2006,
que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação
nativa do Bioma Mata Atlântica.
Estabelece critérios e procedimentos para anuência prévia
à supressão de vegetação primária ou secundária nos
estágios médio ou avançado de regeneração na área de
aplicação da Lei Federal nº 11.428/2006, bem como para o
monitoramento e avaliação do cumprimento das
condicionantes técnicas expressas na anuência, nos termos
da citada Lei e do Decreto Federal nº 6.660/2008.

Lei nº 5.197 de
03/01/1967
Lei nº 7.584 de
07/01/1987
Lei nº 7.653 de
05/01/1988
Instrução Normativa
MMA n° 146 de
10/01/2007
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Dispões sobre a proteção à fauna e dá outras providências.
Acrescenta parágrafo ao artigo 33 da Lei nº 5.197 de
03/01/1967 que dispõe sobre a proteção à fauna.
Altera a redação dos artigos 18, 27, 33 e 34 da Lei nº 5.197
de 03/01/1967 que dispõe sobre a proteção à fauna.
Estabelece os critérios para manejo de fauna silvestre em
áreas de influência de empreendimentos considerados de
efetiva ou potencialmente causadoras de impactos à fauna
sujeito ao licenciamento ambiental.
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ESFERA

DOCUMENTO LEGAL

APLICABILIDADE
Publica as listas das espécies incluídas na Convenção sobre
o Comércio Internacional de Espécies da Flora e Fauna
Selvagens em Perigo de Extinção - CITES.

Instrução Normativa
MMA nº 1, de 09/12/2010
FEDERAL (Espécies
ameaçadas)

FEDERAL (Unidades de
Conservação)
FEDERAL (Recursos
Hídricos)

Portaria MMA n° 444 e
445 de 17/12/2014
Portaria MMA n° 443, de
17/12/2014
Lei Ordinária nº 6.902, de
27/04/1981
Lei nº 9.433 de
08/01/1997
Lei nº 9.984 de
18/07/2000

Publica listas oficiais de espécies de fauna ameaçadas.
Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de
Extinção
Dispõe sobre a criação de Estações Ecológicas, Áreas de
Proteção Ambiental e dá outras providências.
Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
Dispõe sobre a criação da Agência Nacional das Águas –
ANA
Estabelece os procedimentos necessários à comunicação
prévia, às permissões e às autorizações para pesquisas e
escavações arqueológicas em sítios previstos na Lei nº
3.924/1961.

Portaria n° 7 do IPHAN de
01/12/1988

FEDERAL (Patrimônio
Cultural, Arqueológico
e Espeleológico)

Portaria do IBAMA n° 887
de 15/06/1990
Decreto n° 99.556 de
01/10/1990
Portaria n° 230 do IPHAN
de 17/12/2002
Decreto n° 6.640 de
07/11/2008
Instrução Normativa
MMA nº 02 de
20/08/2009
Instrução Normativa
IPHAN nº 01, de
25/03/2015

FEDERAL (Patrimônio
Cultural, Arqueológico
e Espeleológico)

Instrução Normativa
ICMBio n° 01 de
24/01/2017

Instrução Normativa
ICMBio n° 04 de
20/09/2017
FEDERAL (Patrimônio
Cultural, Arqueológico
e Espeleológico)

Instrução Normativa
ICMBio n°2 de
30/08/2017

Delibera sobre o patrimônio espeleológico nacional.
Dispõe sobre a proteção de cavidades existentes no
território nacional.
Dispõe sobre procedimentos para obtenção das licenças
ambientais prévia, de instalação e de operação.
Dispõe sobre a proteção das cavidades naturais
subterrâneas no território nacional (fornece nova redação
aos artigos 1°, 2°, 3°, 4° e 5° do Decreto ° 99.560 de 01° de
outubro de 1990).
Dispõe sobre o grau de relevância das cavidades naturais
subterrâneas definindo que esta classificação será feita de
acordo seu grau de relevância em máximo, alto, médio ou
baixo.
Estabelece procedimentos administrativos a serem
observados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional nos processos de licenciamento
ambiental dos quais participe.
Estabelece procedimentos para definição de outras formas
de compensação ao impacto negativo irreversível em
cavidade natural subterrânea com grau de relevância alto,
conforme previsto no art. 4º, § 3º do Decreto nº 99.556, de
1º outubro de 1990.
Acrescenta o art. 5-A à Instrução Normativa nº 1, de 24
de janeiro de 2017 que estabelece procedimentos para
definição de outras formas de compensação ao impacto
negativo irreversível em cavidade natural subterrânea
com grau de relevância alto.
Estabelece metodologia para classificação do grau de
relevância das cavidades naturais subterrâneas
(regulamenta o art. 5º do Decreto nº 6.640/2008 e revoga a
IN/MMA nº 2/2009).
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ESFERA

DOCUMENTO LEGAL
Instrução Normativa
ICMBio n° 12 de
24/08/2018

Define a metodologia para a classificação do grau de
relevância das cavidades naturais subterrâneas, conforme
previsto no art. 5o do Decreto no 99.556, de 1o de outubro
de 1990.

Lei nº 6.938 de
17/01/1981

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente.

Lei nº 9.605 de
12/02/1998
Decreto n° 6.514 de
22/07/2008
Artigo 10 e 14 da
Constituição de Minas
Gerais
Lei n° 7.772 de
08/09/1980

FEDERAL (Recuperação
de áreas degradadas)

FEDERAL (Qualidade do
Ar)

Instrução Normativa
MMA nº 5, de 08/09/2009
Instrução Normativa
IBAMA nº 04, de
13/04/2011
Portaria Normativa Nº 348
de 14/03/1990
Lei n° 14.940 de
29/12/2003

ESTADUAL (Política
Estadual do Meio
Ambiente, Fauna e
Flora)

Altera a redação do inciso II, § 2º do artigo 12 da Instrução
Normativa nº 1, de 24 de janeiro de 2017.

Instrução Normativa n° 02
de 30/08/2017

Lei n° 7.347 de
24/07/1985

FEDERAL
(Responsabilidade por
Dano Ambiental)

APLICABILIDADE

Portaria Conjunta
FEAM/IEF nº 2 de
11/02/2005
Lei n° 21.972, de
21/01/2016
Decreto 47.042, de
6/09/2016
Decreto n° 46.953, de
23/02/2016
Decreto nº 44.844 de
25/06/2008
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Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por
danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens
e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e
paisagístico.
Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas
de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá
outras providências.
Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao
meio ambiente e estabelece o processo administrativo
federal para apuração destas infrações.
Dispõe sobre o meio-ambiente no estado de Minas Gerais.
Dispõe sobre a proteção, conservação e melhoria do meio
ambiente.
Dispõe sobre os procedimentos metodológicos para
restauração e recuperação das Áreas de Preservação
Permanente e da Reserva Legal instituídas pela Lei nº
4.771, de 15 de setembro de 1965.
Estabelecer procedimentos para elaboração de Projeto de
Recuperação de Área Degradada - PRAD ou Área Alterada.
Dispõe sobre os padrões de qualidade do ar e as
concentrações de poluentes atmosféricos.
Institui o Cadastro Técnico Estadual de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais e a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental e
dá outras providências.
Estabelece os procedimentos necessários para a inscrição
do cadastro técnico estadual de atividades potencialmente
poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais e dá
outras providências.
Nova estrutura do SISEMA.
Nova organização da SEMAD.
Dispõe sobre a organização do COPAM.
Regulamenta a Lei Estadual nº 7.772 de 08 de setembro de
1980.
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ESFERA

DOCUMENTO LEGAL
Lei nº 20.238 de
27/07/2012
Lei n° 20.922 de
16/10/2013
Lei n° 9.743/1988

ESTADUAL (Política
Estadual do Meio
Ambiente, Fauna e
Flora)

Portaria IEF n° 128, de
10/09/2004
Portaria IEF nº 30/2015
Portaria IEF n° 76 de
22/07/2015
Lei nº 14.181 de
17/01/2002
Decreto nº 43.713 de
14/01/2004
Lei nº 10.583 de
03/01/1992
DN COPAM n° 147 de
30/04/2010
DN COPAM n° 424 de
17/06/2009

ESTADUAL (Política
Estadual do Meio
Ambiente, Fauna e
Flora)
ESTADUAL (Qualidade
do Ar)
ESTADUAL (Ruído e
Vibração)

DN COPAM nº 01 de
26/05/1981
Lei Estadual nº 10.100, de
17/01/1990

ESTADUAL (Resíduos
Sólidos)

DN COPAM nº 117, de 28
de junho de 2008

ESTADUAL (Recursos
Hídricos)

ESTADUAL (Recursos
Hídricos)

Lei nº 13.199 de
29/01/1999

DN COPAM/CERH nº
01/2008

DN COPAM/CERH-MG nº
01 de 05/05/2008
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APLICABILIDADE
Dispõe sobre espécies imunes de corte e outras
providências.
Dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à
biodiversidade do Estado de Minas Gerais.
Dispõe sobre espécies imunes de corte e outras
providências.
Dispõe sobre o depósito em conta específica do IEF, dos
recursos da compensação ambiental de empreendimentos
de significativo impacto ambiental e dá outras
providências.
Procedimentos referentes a compensação ambiental
decorrentes da supressão de vegetação nativa.
Procedimentos referentes a compensação ambiental
decorrentes da supressão de vegetação nativa.
Dispõe sobre a política de proteção à fauna e à flora
aquática e de desenvolvimento da pesca e aquicultura no
estado e dá outras providências.
Regulamenta a Lei nº 14.181, de 17 de janeiro de 2002, que
dispõe sobre a política de proteção à fauna e à flora
aquática e de desenvolvimento da pesca e aquicultura no
estado e dá outras providências.
Dispõe sobre a relação de espécies ameaçadas de extinção
de que trata o artigo 14 da Constituição do Estado e dá
outras providências.
Lista de espécies de fauna ameaçadas.
Revoga a lista de espécies de flora ameaçadas de extinção
no Estado de Minas Gerais.
Estabelece normas para a preservação de áreas dos corpos
aquáticos, principalmente as nascentes, inclusive os "olhos
d'água" de acordo com o artigo 255, inciso II da
Constituição Estadual.
Fixa normas e padrões para Qualidade do Ar.
Dispõe sobre a proteção contra a poluição sonora no
Estado de Minas Gerais.
Dispõe sobre a declaração de informações relativas às
diversas fases de gerenciamento dos resíduos sólidos
gerados pelas atividades minerarias no Estado de Minas
Gerais.
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.
Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes
ambientais para enquadramento dos cursos d’água da
bacia do rio Paraopeba, bem como estabelece as condições
e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras
providências.
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ESFERA

DOCUMENTO LEGAL
DN COPAM nº 55 de
13/06/2002

DN COPAM nº 94 de
12/04/2006
ESTADUAL
(Deliberações
Normativas COPAM)

DN COPAM nº 129 de
27/11/2008

DN COPAM n°217, de
06/12/2017
ESTADUAL
(Deliberações
Normativas)

Deliberação Normativa
CONEP nº 007 de
03/12/2014
Lei nº 1.091, de
22/12/1983
Lei Orgânica Municipal, de
19/11/1990
Lei nº 2.372, de
08/12/2002
Lei nº 2.621, de 2006
Lei nº 2.264, de 2006

MUNICIPAL
(Congonhas)

Lei nº 2.5733, de 2005
Lei nº 2.916, de
30/12/2009
Lei nº 3.096, de
12/06/2011
Decreto nº 5.584, de
30/05/2011
Decreto n° 5.354, de
01/08/2011

MUNICIPAL
(Congonhas)

Decreto n° 5.356, de
02/08/2011
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APLICABILIDADE
Estabelece normas, diretrizes e critérios para nortear a
conservação da Biodiversidade de Minas Gerais, com base
no documento: “Biodiversidade em Minas Gerais: Um Atlas
para sua Conservação”.
Estabelece diretrizes e procedimentos para aplicação da
compensação ambiental de empreendimentos
considerados de significativo impacto ambiental, de que
trata a lei federal nº 9.985/2000.
Dispõe sobre o Zoneamento Ecológico Econômico – ZEE
como instrumento de apoio ao planejamento e à gestão
das ações governamentais para a proteção do meio
ambiente do Estado de Minas Gerais.
Estabelece critérios para classificação, segundo o porte e
potencial poluidor, bem como os critérios locacionais a.
serem utilizados para definição das modalidades de
licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades
utilizadores de recursos naturais.
Estabelece normas para a realização de estudos de impacto
no patrimônio cultural no Estado de Minas Gerais.
Cria o Conselho Municipal de defesa e conservação do
Meio Ambiente – CODEMA e autoriza a assinatura de
termo de cooperação técnica entre a prefeitura de
Congonhas e o COPAM.
Estabelece diretrizes sobre a organização político‐
administrativa do Município de Congonhas – MG.
Dispõe sobre o Conselho Municipal de Meio Ambiente CODEMA.
Dispões sobre o Plano Diretor do Município de Congonhas.
Dispões sobre o Uso e Ocupação do Solo no Município de
Congonhas.
Define o perímetro urbano no Município de Congonhas.
Dispõe sobre a primeira etapa de revisão do Plano Diretor
de Desenvolvimento Municipal de Congonhas.
Institui a Política Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável no município de Congonhas –
MG, que dispõe sobre a proteção, conservação e controle
do meio ambiente no município e altera a lei nº 2.372/02.
Altera os arts. 3º, 4º, 5º, 9º, 11, 12 e 13 do Decreto n.º
5.356, de 2 de agosto de 2011.
Proíbe o tráfego de veículos com potencial de causar danos
a pessoas e vias públicas mediante sujeira provocada por
deposição de resíduos de minério. Revoga o Decreto
5.347/11.
Regulamenta a Lei 3.096/11, que institui a Política de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável no Município de
Congonhas ‐ MG, no que diz respeito à fiscalização,
autuação e procedimento administrativo e ao Fundo
Municipal de Proteção Ambiental – FMPA. Alterado pelo
Decreto 5.584/11.
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ESFERA

DOCUMENTO LEGAL
Deliberação Normativa
CODEMA n° 1, de
02/01/2012
Lei 806/90 – Atualizada
em 2012
Lei nº 965, de 1997
Lei nº 1.417, de
20/04/2016

MUNICIPAL
(Belo Vale)
Lei nº 1.438, de
16/12/2016

Lei nº 1.456, de
27/09/2017

APLICABILIDADE
Lista os empreendimentos licenciáveis e os classifica dede
acordo com potencial poluidor e porte. Alterada pela
Deliberação Normativa CODEMA n° 02/12.
Lei Orgânica do município.
Estabelece normas de proteção do Patrimônio histórico,
cultural e natural de Belo Vale.
Institui o sistema municipal de cultura de Belo Vale, seus
principais objetivos, organização, gestão, componentes,
financiamento e dá outras providências.
Dispõe sobre o Licenciamento Ambiental no Município de
Belo Vale, a criação das taxas municipais de licenciamento
e prestação de serviços ambientais prestados pela
secretaria do meio ambiente de Belo Vale e dá outras
providências. (Projeto de lei nº 027/2016).
Disciplina o Licenciamento Ambiental no Município de Belo
Vale, a taxa correspondente e dá outras providências”
(Projeto De Lei Nº 019/2017).

1.5 - ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS
Com o exposto, sobretudo com o relato do Item 1.3 - JUSTIFICATIVAS, é indiscutível de que os locais onde
foram identificadas as rupturas, trincas e abatimentos na Cava do Corpo Norte fossem submetidos às obras
com intuito de evitar a evolução dessas feições a ponto de provocar rompimento do maciço e consequente
risco à vida humana.
Estudos realizados com software específico para análise da estabilidade do terreno permitiram aferir que as
intervenções somente nos locais onde foram registradas as trincas e abatimentos não seriam
suficientemente efetivas para estabilidade do Corpo Norte. Neste cenário, o presente item apresenta o
resultado da análise de três alternativas locacionais para o polígono de intervenção da Obra Emergencial da
Cava do Corpo Norte.
No que concerne a metodologia adotada, os estudos em pauta foram realizados com uso do software SLIDE
6.0, da empresa RocScience, para análise da estabilidade do terreno por equilíbrio limite, sendo essa uma
ferramenta amplamente utilizada pela indústria da mineração e consultorias de geotecnia.
Para calibrar os parâmetros geológicos e geotécnicos inseridos como input no SLIDE 6.0, o empreendedor
realizou reinterpretação das sondagens existentes nos locais de ruptura e ensaios de compressão triaxial em
blocos indeformados de algumas das litologias presentes no local. Nesta linha de raciocínio, foram feitos
ensaios de compressão triaxial em quatro blocos indeformados na área, três deles na rocha estéril e um no
minério. Os parâmetros das demais litologias também foram obtidos através de ensaios triaxiais em blocos
indeformados espalhados pela cava da Mina Casa de Pedra. Os resultados obtidos foram comparados com
os parâmetros de resistência aferidos para litologias semelhantes de outras minas do Quadrilátero Ferrífero.
Tais informações foram compiladas em seção geológica-geotécnica e importada para o software SLIDE 6.0.
Em seguida, o usuário definiu uma área (grid) para qual o software deveria indicar as rupturas possíveis de
ocorrência, considerando as informações ambientais anteriormente importadas. O resultado obtido é um
mosaico colorido que representa os valores de fator de segurança para cada uma das possíveis rupturas
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analisadas pelo software, sendo que a ruptura com menor fator de segurança é destacada no mosaico por
se tratar da situação mais crítica e com maior probabilidade de ocorrência.
Como indicador de resultado, no caso de mineração, adota-se o fator de segurança mínimo de 1.3 para
taludes de longo tempo de exposição (maior do que dois anos) ou que, no caso de rompimento, possam
comprometer alguma infraestrutura da mina.
Com o exposto, foram analisadas três possíveis áreas imersas nos locais onde foram deflagrados as trincas e
abatimentos dos taludes da Cava do Corpo Norte: Cenário 01, Cenário 02 e Cenário 03. A premissa de
definição destas áreas foi de buscar a menor área possível onde se obtenha o fator de segurança igual ou
superior a 1.3.
A Figura 19 a Figura 24 apresentam as áreas de cada um dos cenários analisados, bem como os respectivos
resultados obtidos por meio do SLIDE 6.0.

Figura 19: Área alvo do cenário 01 de área de
intervenção na Cava do Corpo Norte.

Figura 20: Resultado do fator de segurança para o
cenário 01 de área de intervenção na Cava do Corpo
Norte (0.99).

Figura 21: Área alvo do cenário 02 de área de
intervenção na Cava do Corpo Norte.

Figura 22: Resultado do fator de segurança para o
cenário 02 de área de intervenção na Cava do Corpo
Norte (0.99).
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Figura 23: Área alvo do cenário 03 de área de
intervenção na Cava do Corpo Norte.

Figura 24: Resultado do fator de segurança para o
cenário 01 de área de intervenção na Cava do Corpo
Norte (1.32).

Por meio da Figura 19 a Figura 24 nota-se que somente o cenário 03, cuja a poligonal possui 35,8 ha, constituise como uma solução definitiva para estabilização do maciço da cava, garantindo a eliminação e controle de
todos os riscos geotécnicos envolvidos, tais como surgimento de novas trincas ou rompimento do maciço, de
certo que os cenários 01 e 02 resultaram em um fator de segurança mínimo de 0.99, abaixo do recomendado
para o tipo de empreendimento em questão. Portanto a poligonal da área 03 foi selecionada para a execução
das obras.

1.6 - CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
Tendo em vista as especificidades do presente processo de licenciamento, é pertinente reforçar que a área
alvo deste EIA compreende somente a porção da poligonal de intervenção da Obra Emergencial da Cava do
Corpo Norte que ainda não possui licença ambiental, assim, todas as informações do capítulo de
caracterização do empreendimento são referentes exclusivamente a área de 11,8 ha apresentada na Figura
1 (Item 1.1 - IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO).
Reitera-se ainda que o escopo deste EIA abrange:
•

A obra emergencial (retaludamento) para contenção dos taludes da Cava do Corpo Norte na área
supracitada;

•

A lavra dos novos taludes da Cava do Corpo Norte que estiverem inseridos dentro da área de
concessão de lavra da CSN Mineração3;

Outra questão pertinente é que as estruturas que serão utilizadas para o transporte e beneficiamento do
minério, bem como armazenamento e destinação do rejeito são as mesmas utilizadas e já licenciadas para a
atividade mineral que ocorre na Mina Casa de Pedra. Portanto, o escopo do Licenciamento Corretivo da Obra

3

A área de intervenção da Obra Emergencial da Cava do Corpo Norte abrange parte de poligonais de direito mineral da companhia Vale. Os
taludes localizados na poligonal de direito mineral da companhia Vale (Aproximadamente 31% da área alvo deste EIA (Vide Figura 2)) não são
objeto de lavra da CSN Mineração, sendo que a lavra destes locais não é escopo deste EIA.
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Emergencial da Cava do Corpo Norte pode ser interpretado como ampliação na área de lavra da Mina Casa
de Pedra.
Em tempo, registra-se que a planta de beneficiamento que será utilizada para aproveitamento do minério
escopo deste EIA possui a Licença de Operação nº 236/2009, concedida no âmbito processo
00103/1981/059/2008 com a SUPRAM/SEMAD.
1.6.1 - Reserva Explotável e Frente de Lavra
A área de intervenção objeto deste EIA resultará na mobilização de 1.945 milhões m³ de estéril e rocha
(ROM), sendo que, deste volume inicial, serão extraídos 1.095 milhões m³ de minério de ferro e 0,850 milhões
m³ de estéril, resultando em uma relação de estéril/minério de 78%. O Quadro 3 expõe as principais
características do material (ROM).
Quadro 3: Características e teores do Run-Off-Mine.
Licenciamento Corretivo da Obra Emergencial da
Material (ROM)
Cava Corpo Norte
Relação de estéril: minério REM (t/t)
0,78
Ferro Fe2O3 (%)
42,87
Sílica SiO2 (%)
Alumina Al2O3 (%)
Fosforo P (%)
Manganês Mn (%)
Perda por calcinação PPC (%)
Fonte: Informações fornecidas pela CSN Mineração, 2019.

34,78
1,07
0,071
0,17
2,38

A maior parte do ROM contido nas poligonais da CSN Mineração já foram extraídos por meio das obras de
retaludamento. Do volume total informado, a parcela localizada sob as poligonais de direito mineral da
empresa Vale está pendente de lavra e será executada por aquela empresa.
Os taludes construídos desenvolveram-se em encosta da cota 1.503 m até a cota 1.607 m (Vide Figura 25).
As bancadas construídas são de dimensões similares às das cavas em operação no local, com 10 metros de
altura e bermas de 08 metros de largura. Os ângulos de talude oscilam de 33 a 70 graus, conforme litologia
e parâmetros geotécnicos pertinentes.
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Figura 25: Levantamento topográfico da área alvo da Obra Emergencial da Cava do Corpo Norte. Fonte:
Elaborado pelo autor a partir de informações cedidas pela CSN Mineração, 2019.

CSN Mineração – Mina Casa de Pedra
Estudo de Impacto Ambiental – Obra Emergencial – Cava Corpo Norte
BPI_CSN_ALTBAN_EIA_LC_VOL I

Página 34 de 53

1.6.2 - Atividades de Implantação
A etapa construtiva do Projeto da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte incluiu as seguintes atividades, em
ordem cronológica:
i.

Supressão de vegetação nativa e limpeza do terreno;

ii.

Supressão de Cavidades Naturais Subterrâneas (CNS);

iii.

Construção de acessos internos;

iv.

Retaludamento do terreno;

v.

Instalação de sistema de drenagem;

1.6.2.1 - Supressão de vegetação nativa
O processo de supressão da vegetação encontra-se em análise pela regional do IEF/ Núcleo de Conselheiro
Lafaiete, sob processo nº 090200Q0870/16.
O Projeto de Licenciamento Corretivo Obra Emergencial da Cava Corpo Norte é referente às áreas de
vegetação nativa suprimidas entre os anos de 2016 e 2019. As vegetações nativas de FESD Montana e Campo
Rupestre Ferruginoso perfaziam em 2016 áreas de 1,689 ha e 3,824, respectivamente. Atualmente estas
áreas de vegetação nativa estão extintas dentro da ADA. As Figura 26 e Figura 27 abaixo mostram a série
histórica (2016 – 2019) de Uso e Ocupação da ADA do Projeto da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte Casa de Pedra.

CSN Mineração – Mina Casa de Pedra
Estudo de Impacto Ambiental – Obra Emergencial – Cava Corpo Norte
BPI_CSN_ALTBAN_EIA_LC_VOL I

Página 35 de 53

Figura 26: Mapa de Uso e Ocupação da Área Diretamente Afetada (ADA) do Projeto da Obra Emergencial da Cava
Corpo Norte - Casa de Pedra (Google Earth 2016).

Figura 27: Mapa de Uso e Ocupação da Área Diretamente Afetada (ADA) do Projeto da Obra Emergencial da Cava
Corpo Norte - Casa de Pedra (Imagem de voo de VANT de 2019 fornecida por CSN).

A técnica de supressão oscilou conforme o porte da vegetação, sendo adotado o uso de foices e facões para
abate de vegetação de pequeno porte (DAP<10 cm) e trator de esteiras equipado de lâmina frontal para
remoção de árvores com DAP entre 10 e 30 cm. Já os indivíduos maiores (DAP> 30cm) foram derrubados
com uso de motosserras.
A atividade de supressão gerou aproximadamente 7.500 m³ de topsoil e 375 m³ de material lenhoso,
armazenados no interior da Mina Casa de Pedra. O material lenhoso foi armazenado no local onde são
dispostas as pilhas de rejeito da Mina, denominado como Fraile 1. Já o topsoil foi armazenado na área
identificada como B2 (Figura 28).
Registra-se que não haverá alteração das estruturas ou na capacidade de armazenamento do B2 e do Fraile
em decorrência da implantação do empreendimento em pauta.
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Figura 28: Localização das áreas de armazenamento de material gerado na supressão vegetal. Fonte: Elaborado
pelo autor a partir de informações cedidas pela CSN Mineração, 2019.

1.6.2.2 - Construção de acessos (vias de circulação interna)
Para que fosse possível o acesso de equipamentos e caminhões na área do empreendimento, conforme o
avanço das obras, foram construídos acessos internos que permitissem o trânsito dos veículos entre as
bancadas erguidas. Todos os acessos foram dimensionados de modo que a largura máxima fosse de 15
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metros, grade máximo de 8% e abaulamento que favoreça o escoamento superficial para as laterais da
estrada, conforme modelo ilustrado na Figura 29.

Figura 29: Abaulamento da estrada de rodagem que favorece os escoamentos superficiais, evitando a
concentração de poças. Fonte: Elaborado pelo autor, 2019.

Já o translado dos veículos entre a área de intervenção e as pilhas de estéril ou minério da CSN Mineração
foi realizado em acessos precedentes às obras e licenciados por meio do Processo Administrativo (P.A)
00103/1981/089/2017, vide que se tratam de vias que já eram utilizadas para operação da Lavra na Cava do
Corpo Norte.
Cabe registro de que, ao longo da Obra Emergencial da Cava do Corpo Norte, foram interrompidas a operação
de lavra da porção já licenciado do Corpo Norte, de modo que o trânsito de veículos resultante das obras
emergenciais não possui caráter cumulativo.
1.6.2.3 - Retaludamento do terreno
O retaludamento do terreno ocorreu em uma área de 11,8 ha, sendo este operacionalizado com caminhões
e retroescavadeiras, conforme detalhado no Item 1.6.5 - Veículos e equipamentos utilizados. Ao final das
obras civis, foram removidos 1,945 milhões m³de solo e rocha do local.
O projeto de retaludamento da Obra Emergencial da Cava do Corpo Norte está apresentado na Figura 25.
Conforme exposto no mencionado anexo, foram construídas bancadas de dimensões similares às das cavas
em operação no local, com 10 metros de altura e bermas de 08 metros de largura. Os ângulos de talude
oscilam de 33 a 70 graus, conforme litologia e parâmetros geotécnicos pertinentes.
1.6.2.3.1 - Pilhas de Estéril e Minério
Todo material excedente das obras de retaludamento foi transportado, a depender de sua natureza, para as
pilhas de estéril ou de minério da CSN Mineração. O volume total de estéril e minério previsto para o
empreendimento é de 1.945 milhões de m³, sendo que o material com possível aproveitamento mineral
encontra-se armazenado em pilhas isoladas e com sinalização de sua origem, de forma que possa ser objeto
de averiguação da sua materialidade pelos técnicos da ANM, em área operacional licenciada da Mina Casa
de Pedra (Figura 30).
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Figura 30: Localização da área de disposição do material excedente do retaludamento da porção superior da Cava
do Corpo Norte. Fonte: Elaborado pelo autor a partir de informações cedidas pela CSN Mineração, 2019.

O material estéril foi disposto em bancadas de 10 metros de altura, bermas de quatro metros de largura e
lançamento de no máximo três metros de altura, conforme padrão operacional para depósito de estéril da
Mina Casa de Pedra.
1.6.2.4 - Supressão de Cavidade Natural Subterrânea (CNS)
Conforme adiantado no Item 1.2 - HISTÓRICO DO PROCESSO DE INTERVENÇÃO EMERGENCIAL E
REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL , durante a atividade de retaludamento foram identificadas duas Cavidades
Naturais Subterrâneas - CNS na área alvo de intervenção, denominadas PDR-0062 e PDR-0063 (Figura 16).
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Figura 31: Registro fotográfico da CNS PRD-0062.
Fonte: Carste, 2018.

Figura 32: Registro fotográfico da CNS PRD-0063.
Fonte: Carste, 2018.

Quando descobertas, o empreendedor informou a ocorrência ao órgão ambiental, paralisou as obras e deu
início aos estudos espeleológicos visando o levantamento de informações que permitisse a valoração e
cálculo da compensação.
Considerando que as obras de retaludamento são emergenciais e que a não realização de tais obras implicaria
em risco eminente a vida humana, as duas cavidades foram suprimidas, sendo que a PDR-062 foi
desmobilizada em janeiro de 2017, no mesmo mês em que foi descoberta, tendo em vista que as trincas e
abatimentos do maciço da Cava do Corpo Norte já haviam comprometido a estrutura desta cavidade naquele
momento. A PDR-063 foi suprimida após a conclusão da primeira campanha de resgate bioespeleológico. A
supressão das CNS foi realizada com uso de escavadeiras.
Em novembro de 2017, foi executada uma campanha de resgate bioespeleológico pela equipe da empresa
Carste Ciência e Meio Ambiente (Autorização de Manejo de Fauna n° 028.050/2017 e n° 028.051/2017) na
cavidade PDR-063. Registra-se que não foi possível realizar a campanha de bioespeleologia na cavidade PDR0062 por questões de segurança da equipe de biólogos, uma vez que a cavidade já se encontrava
comprometida pela fratura do terreno.
Ao todo foram resgatados 189 indivíduos (172 invertebrados e 17 vertebrados) na PDR-063. Dentre este
quantitativo, constam 14 morcegos. Em específico sobre os quirópteros, “por se tratar de colônias compostas
por fêmeas com filhotes, optou-se por não aplicar a metodologia de afugentamento por métodos passivos
não invasivos, pois houve resistência dos morcegos em deixarem o abrigo. Portanto, os morcegos foram
capturados ativamente com puçá (com hastes de 2,5 m e com raio de circunferência de 50 cm). Cada animal
adulto foi marcado por meio de uma anilha metálica colorida e numerada individualmente, presas a um colar
de plástico (estilo tie-pin). Após estes procedimentos, as entradas da cavidade foram fechadas com tela de
sombrite 30% (3 x 10 metros), de modo a evitar o retorno dos animais ao espaço subterrâneo. Logo após os
morcegos foram soltos nas proximidades do local de captura” (CARSTE, 2018).
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Figura 33: Resgate de quirópteros na CNS PRD-0063.
Fonte: Carste, 2018.

Figura 34: Resgate de quirópteros na CNS PRD-0063.
Fonte: Carste, 2018.

Figura 35: Resgate de invertebrados terrestres na CNS
PRD-0063. Fonte: Carste, 2018.

Figura 36: Resgate de invertebrados terrestres na CNS
PRD-0063. Fonte: Carste, 2018.

Já com relação ao resgate de invertebrados terrestres, “foram utilizados dois métodos de coleta:
procura/captura ativa da fauna e armadilhas de queda tipo “Vulcan-trap”. [...] O método de captura ativa
envolveu a busca na maior diversidade possível de ambientes encontrados no interior da caverna (substrato
rochoso, banco de sedimento, depósitos orgânicos) nos quais os espécimes foram capturados manualmente,
com o auxílio de pincel e pinças. [...] Os invertebrados coletados foram acondicionados em tubo de Eppendorf
(1,5ml) ou Tubo Falcon (de 15ml ou 50ml) contendo álcool 70% para fixação. [...] Complementarmente, no
interior da cavidade foram montadas armadilhas de queda do tipo “Vulcan-trap”, com um funil plástico de
10 cm de altura e abertura na parte central, onde foi fixado um pote coletor de 7 cm de diâmetro, contendo
propileniglicol” (CARTES, 2018).
O resgate foi documentado no Relatório “Diagnóstico espeleológico e análise dos atributos de relevância
máxima da caverna PDR-0063” (CARSTE, 2018), protocolo SIAM R0093941/2018. O material de
entonomofauna resgatado foi direcionado ao Museu de Ciências Naturais da Pontífica Universidade Católica
de Minas Gerais, bem como ao Laboratório de Sistemática de Collembola e Conservação da Universidade
Estadual da Paraíba – Campus V, conforme cartas de aceite que foram juntadas ao processo. Já a coleção de
aracnídeos e miriápodes foram submetidos ao Laboratório Especial de Coleções Zoológicas do Instituto
Butantan.
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1.6.3 - Beneficiamento do minério de ferro (Operação)
Estima-se que serão extraídos aproximadamente 1.095 milhões m³ de minério de ferro na área de
intervenção do empreendimento. O minério em questão será submetido ao beneficiamento na Unidade de
Tratamento de Minério - UTM da Mina Casa de Pedra (CSN Mineração) e na UTM da Mina de Fábrica
(Companhia Vale).
O beneficiamento do minério consiste em operações para modificar a composição, granulometria, a forma
e/ou concentração do minério, separando o mineral do minério da ganga, utilizado para a obtenção de
granulado, sinter feed e pellet feed, produtos com valor de mercado (Figura 37).

Figura 37: Minério produzido na Mina Casa de Pedra. Fonte: Site institucional da CSN, 20194.

A Figura 38, a seguir, apresentam o fluxograma das atividades previstas no beneficiamento do minério de
ferro na Mina Casa de Pedra, sendo possível observar que as principais etapas consistem em britagem e
peneiramento, visando a homogeneização do material, seguido de classificadores que fazem uso de água e
atração magnética. Já para a produção do pellet feed há a adição de condicionadores de flotação e demais
reagentes que atuam como depressor do ferro e ajuste de características físico-químicas da polpa.
A Mina Casa de Pedra possui atualmente uma capacidade de produção de 30 milhões de toneladas por ano,
sendo o detalhamento da planta de beneficiamento da Mina foram analisados no âmbito do Processo
Administrativo (PA) 00103/1981/059/2008 com a SUPRAM/SEMAD, que deu origem L.O. nº 236/2009. A
planta de beneficiamento da Mina Casa de Pedra não sofrerá alterações ou ampliações em decorrência do
Licenciamento Corretivo da Obra Emergencial da Cava do Corpo Norte.
Reitera-se que o material extraído da área objeto deste EIA e que se encontra no interior de poligonais de
direito mineral da empresa Vale serão beneficiados pela própria companhia Vale.

4

http://www.csn.com.br/conteudo_pti.asp?idioma=0&tipo=61062&conta=45
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Figura 38: Processo de beneficiamento de minério de ferro (Etapas iniciais) Fonte: Elaborado pelo autor, 2019.
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1.6.3.1 - Área de disposição de estéril
A implantação e operação do empreendimento gerará aproximadamente 0,850 milhões m³ de estéril que
serão empilhados na área licenciada para disposição de estéril da Mina Casa de Pedra, denominada Batateiro
1A (Figura 39).
A CSN Mineração está conduzindo processo de licenciamento ambiental de uma nova Pilha de Estéril,
denominada Batateiro 3A, que será construída no interior da Mina Casa de Pedra, na mesma região da
Batateiro 1A, e poderá ser utilizada para disposição do estéril extraído da operação do empreendimento em
análise.
Registra-se que, em decorrência da implantação do empreendimento em pauta, não haverá alteração das
estruturas ou da capacidade de armazenamento licenciada (ou em licenciamento) para as Pilhas de Estéril
do Batateiro.

Figura 39: Área de disposição do material estéril extraído das obras de retaludamento da Obra Emergencial da
Cava do Corpo Norte e da posterior lavra deste empreendimento. Fonte: Elaborado pelo autor a partir de
informações cedidas pela CSN Mineração, 2019.
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O beneficiamento do minério de ferro do empreendimento em questão deverá gerar aproximadamente
125.500 m³ de rejeito com composição predominantemente silicosa e baixa concentração de ferro, que será
armazenado na mesma região onde foi disposto o material lenhoso resultante da supressão vegetal (Figura
28).
1.6.4 - Estruturas de apoio à Implantação e Operação
A Figura 40, a seguir, ilustra a localização das estruturas da Mina Casa de Pedra que serviram e servirão de
apoio à implantação (obras de retaludamento) e operação (lavra e beneficiamento do minério) do
empreendimento em análise. Tendo em vista a natureza do projeto, para a implantação do empreendimento
não foi necessário a mobilização de canteiro de obras.

Figura 40: Localização das estruturas de apoio da CSN Mineração para implantação e operação do
empreendimento. Fonte: Elaborado pelo autor a partir de informações cedidas pela CSN Mineração, 2019.
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1.6.4.1 - Postos de abastecimento de combustível
A Mina Casa de Pedra possui dois postos licenciados para o abastecimento de veículos e maquinários, sendo
um para veículos leves (área 39) e outro para veículos pesados (Área 24). A Figura 40, anteriormente
apresentada, espacializa as referidas estruturas em relação à área de intervenção da Obra Emergencial da
Cava do Corpo Norte.
Ambas as estruturas armazenam, em tanques aéreos, combustíveis da Distribuidora Ipiranga. As áreas de
armazenamento e abastecimento possuem dispositivos para controle de incêndios (hidrantes e extintores)
e sistema de drenagem planejado para a contenção de vazamentos, incluindo caixas separadoras de água e
óleo.
Registra-se que os postos da área 24 e 39 atenderam e atenderão a demanda de combustíveis dos veículos
e maquinários envolvidos nas atividades da obra emergencial, sem a necessidade de adequações e ou
ampliações.

Figura 41: Posto de combustível – Área 24.

Figura 42: Posto de combustível – Área 39.

1.6.4.2 - Oficinas mecânicas e áreas de manutenção
A manutenção, revisão e limpeza dos veículos e maquinários que foram ou serão utilizados na implantação
e operação do empreendimento em análise são realizadas em oficinas mecânicas localizadas no interior da
Mina Casa de Pedra.
A Mina Casa de Pedra possui duas oficinas, sendo uma para veículos pesados e outra para veículos leves,
bem como uma área de lavagem e outra área para lubrificação pesada/borracharia, sendo que todas estas
estruturas estão localizadas na Área 38 (Figura 40) e possuem Licença Ambiental de Operação concedida pela
SUPRAM (LO nº 00103/1983/019/2002).
Registra-se que, em decorrência da implantação e operação do empreendimento em pauta, não haverá
adequações ou ampliações na estrutura ou na capacidade de atendimento das oficinas mecânicas e demais
áreas destinadas a manutenção dos veículos e maquinários da Mina Casa de Pedra.
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1.6.4.3 - Áreas administrativas e estruturas de apoio aos trabalhadores
A Mina Casa de Pedra possui uma área dedicada aos atendimentos de saúde preventiva e primeiro socorros
para todos os trabalhadores da CSN Mineração, incluindo aqueles que estiveram ou estarão envolvidos na
implantação e operação da Obra Emergencial da Cava do Corpo Norte.
Assim, a Mina Casa de Pedra possui um ambulatório fixo e uma mini-UTI móvel em funcionamento interrupto
(24 horas), ambos localizados na Área 39 (Figura 40).
O ambulatório possui dois leitos de recuperação com equipamentos, uma sala de enfermagem com
instrumental para pequenas cirurgias, uma sala de curativo, uma sala de esterilização, duas salas de exames
especializados, uma sala para consultas médicas e um apartamento para plantonista, além de cômodos
dedicado a sala de arquivos, copa e sanitários.
No interior da Mina Casa de Pedra também estão disponíveis quatro restaurantes para as refeições dos
trabalhadores: (i) restaurante central; (ii) restaurante na mina, (iii) restaurante Engenho e (iv) restaurante no
Embarque (Ver Figura 40), sendo que as refeições servidas nas quatro opções são produzidas em uma cozinha
anexa ao restaurante Central.
Considerando que para as atividade de implantação e operação da Obra Emergencial da Cava do Corpo Norte
não serão mobilizados novos trabalhadores, de certo que a execução das atividades intrínsecas a este
empreendimento serão absorvidas pelo efetivo da Mina Casa de Pedra, não haverá alterações na estrutura
ou na capacidade de atendimento dos restaurantes e ambulatório da Mina Casa de Pedra em decorrência do
empreendimento em questão.
1.6.5 - Veículos e equipamentos utilizados
Para a execução da Obra Emergencial da Cava do Corpo Norte foram utilizados quatro máquinas e dez
veículos, sendo dois tratores de esteira, duas escavadeiras e dez caminhões rodoviários (Quadro 4).
Os mencionados maquinários e veículos circularam e circularão nos acessos internos ao empreendimento,
incluindo deslocamento entre a frente de intervenção e áreas destinadas às pilhas de estéril e minério (Ver
Item 1.6.3.1 - Área de disposição ). A distância média de transporte entre a frente de intervenção até a pilha
de estéril foi de três km.
Quadro 4: Quantitativo e modelo de veículos e maquinários utilizados na Obra Emergencial da Cava do Corpo
Norte.
Veículo ou Equipamento
Modelo
Quantidade
Trator de Esteira
CAT D11
02
Escavadeira
PC 350
02
Caminhões Rodoviários

SCANIA 6x4

10

Fonte: Informação concedida pelo empreendedor, 2019.

Na fase de operação (lavra e beneficiamento de minério) serão utilizados os mesmos dez caminhões
rodoviários listados no Quadro 4.
•

As escavadeiras são equipamentos de grande porte, que tem como finalidade extrair o minério da
rocha e transferi-lo para os caminhões;
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•

Os tratores de esteira têm como objetivo principal receber o material dos equipamentos
transportados pelos caminhões e organizá-los. Isso acontece durante toda a operação da mina. É
importante ressaltar que todo equipamento de carga precisa do trator de esteira para receber suas
viagens, caso contrário, eles ficarão parados por falta de área para basculamento. Além disso, por
possuírem melhor aderência ao solo em relação aos tratores de pneus, estes são utilizados também
para abertura de acessos, realização de drenagens, preparação de praças para desmonte de rochas,
desmonte mecânico, entre outras atividades;

•

Os caminhões são os equipamentos responsáveis pelo transporte de matéria prima/ minério até os
pontos determinados (britador, depósito de minério e estéril).

Cabe registro de que, ao longo da Obra Emergencial da Cava do Corpo Norte, foram interrompidas a operação
de lavra da porção já licenciado do Corpo Norte, de modo que o trânsito de veículos resultante das obras
emergenciais não alterou ou aumentou o trânsito na Mina Casa de Pedra.
1.6.6 - Consumo de Água
Conforme ilustrado na Figura 38, o processo de beneficiamento da Mina Casa de Pedra inclui a utilização de
água na etapa de classificação do minério (hidroclassificadores). Toda a água utilizada pela CSN Mineração
tem origem no rebaixamento outorgado pelo IGAM Processo nº 1200/2005 – Outorga de Rebaixamento de
Mina.
Para a execução da Obra Emergencial da Cava do Corpo Norte não foi necessário a instalação de poços de
rebaixamento do lençol freático. Para o beneficiamento do minério resultante deste empreendimento não
será necessário alterações no volume de água outorgado para Mina Casa de Pedra.
1.6.7 - Mão de Obra
Durante a Obra Emergencial da Cava do Corpo Norte, a operação de lavra da porção já licenciada do Corpo
Norte foi interrompida, de modo que o efetivo de trabalhadores daquele local foi realocado para outras
frentes de trabalho dentro da própria Mina Casa de Pedra.
Neste contexto, para a execução das atividades de implantação e operação do empreendimento em questão
não foram mobilizados novos trabalhadores, de certo que a execução das atividades intrínsecas a este
projeto foi absorvida pelo efetivo já contratado pela CSN Mineração.
A Mina Casa de Pedra opera em três turnos de oito horas (0:00 às 07:00, 07:00 às 16:00 e 16:00 às 24:00 h),
sete dias por semana, havendo também um expediente administrativo, de segunda à sexta, das 08:00 às
17:00 horas. As atividades de lavra contam, atualmente, com 495 empregados diretos da CSN Mineração
(445 na parte de operação e 50 no setor administrativo) e aproximadamente 703 subcontratados.
1.6.8 - Cronograma Físico do Projeto
A Obra Emergencial da Cava do Corpo Norte iniciou-se em dezembro de 2016 e possui previsão de conclusão
para meados de 2020, ressaltando-se que as obras na região de iminente risco de ruptura já foram concluídas.
Quando o retaludamento da área objeto deste EIA estiver concluído, as novas bancadas serão incorporadas
a Cava do Corpo Norte, em operação na Mina Casa de Pedra. Já o beneficiamento do minério extraído será
realizado na planta industrial da Mina Casa de Pedra, igualmente em operação. Neste cenário, a desativação
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do empreendimento em análise será realizada concomitante ao fechamento da Mina Casa de Pedra, com
previsão para 2052.
1.6.9 - Principais Aspectos Ambientais do Empreendimento
1.6.9.1 - Emissões de poluentes atmosféricos
Para a execução da Obra Emergencial da Cava do Corpo Norte foi necessária a abertura de acessos internos
e retaludamento do terreno, envolvendo, nestas atividades, movimento de grandes volumes de material
inconsolidado de natureza inerte e terrosa.
Nas fases de implantação e operação do empreendimento, a resuspensão difusa deste material pulverento,
constituído majoritariamente de minério de ferro, xistos, filitos, lateritas e itabiritos compactos, é realizada
pela movimentação e trepidação nas carrocerias de caminhões. Já na etapa do beneficiamento, merecem
destaque as atividades que envolvem a classificação ou refino do material, como britagem e peneiramento,
uma vez que envolvem grande energia cinética sobre o material particulado.
Em ambas as fases, operação e implantação, é também esperado a emissão de poluentes atmosféricos
associados à queima de combustíveis fósseis pelos motores dos veículos, máquinas e equipamentos que
foram utilizados a céu aberto (Fumaça preta).
Embora listado neste estudo, é válido destacar que os aspectos e consequentes impactos ambientais
referentes a emissão e poluentes atmosféricos pela planta de beneficiamento da Mina Casa de Pedra foram
analisados no âmbito do Processo Administrativo (PA) 00103/1981/019/2002 com a SUPRAM/SEMAD, que
deu origem LO 282/2003. A planta de beneficiamento da Mina Casa de Pedra não sofrerá alterações ou
ampliações em decorrência da intervenção na porção superior da Cava do Corpo Norte.
1.6.9.2 - Geração de resíduos sólidos e efluentes líquidos
Segundo o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da CSN Mineração, os resíduos gerados nas
atividades e processos da CSN Mineração, são classificados quanto a origem como Resíduos Industriais, pois
são advindos de instalações industriais.
No escopo deste EIA, os resíduos gerados correspondem ao estéril de mineração, que foram detalhados no
item 1.6.2.3.1 - Pilhas de Estéril e Minério. A título de conhecimento, o Quadro 5 lista os principais tipos de
resíduos gerados no processo de beneficiamento do minério de ferro na Mina Casa de Pedra.
Todos os resíduos sólidos gerados na Mina Casa de Pedra são classificados na fonte conforme as diretrizes
da ABNT NBR 1014:2004 e destinados ao Entreposto de Resíduos da CSN Mineração, onde são armazenados
enquanto aguardam o destino final.
Cumpre informar que a geração de resíduos sólidos e efluentes no processo de beneficiamento do minério
da Mina Casa de Pedra foi analisada no âmbito do P.A 00103/1981/019/2002 com a SUPRAM/SEMAD, que
deu origem L.O. nº 282/2003 da planta de beneficiamento da CSN Mineração. A planta de beneficiamento
da Mina Casa de Pedra e o Entreposto de Resíduos não sofreram alterações ou ampliações em decorrência
do Licenciamento Corretivo da Obra Emergencial da Cava do Corpo Norte.
O efluente líquido gerado na planta de beneficiamento é filtrado e destinado a barragem da Mina, licenciada
no âmbito da L.O. nº: 001/2017, Processo Administrativo (PA) 00103/1981/084/2014.
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Quadro 5: Classes de resíduos gerados no processo operacional da Mina Casa de Pedra.
Classe (ABNT NBR
Exemplo de resíduos gerados
Características
Destino
10004:2004)
na Mina
Óleos e graxas minerais,
borras oleosas, tintas,
amianto, vernizes, solventes,
Incineração;
Resíduos caracterizados como
resíduos de agrotóxicos
Coprocessamento;
Resíduos Classe I
reativos, corrosivos, tóxicos,
contendo metais pesados,
Refino de óleos
(perigosos)
patogênicos, radioativos e inflamáveis. resíduos de serviços de saúde
minerais;
(ambulatórios, hospitais,
Aterro industrial
clínicas etc.), resíduos ácidos
ou alcalinos, dentre outros.
Resíduos que não se enquadram nas
classificações de resíduos classe I –
Perigosos ou de resíduos classe II B
Lodos das ETEs e das fossas
Resíduos Classe IIA
(inertes), nos termos da ABNT NBR
Aterro industrial;
sépticas. Resíduos sanitários
(não inertes)
10004:2004. Os resíduos Classe II A
em geral.
podem ter propriedades de
biodegradabilidade, combustibilidade
ou solubilidade em água.
Quaisquer resíduos que, quando
amostrados de forma representativa
segundo a ABNT NBR 10007: 2004, e
submetidos a um contato estático e
dinâmico com água destilada ou
Aterro industrial;
Rochas, tijolos, vidros,
deionizada à temperatura ambiente,
Resíduos Classe (IIB
Reciclagem e
plásticos, borrachas, papel,
conforme ABNT NBR 10006:2004, não
inertes)
reutilização;
papelão, tecidos, dentre
tiverem nenhum de seus constituintes
outros.
solubilizados a concentrações
superiores aos padrões de
potabilidade de água, excetuando-se
aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor.
Fonte: Informação concedida pela CSN Mineração, 2019.

1.6.9.3 - Propagação de ruídos
Para a fase de implantação e operação da Obra Emergencial da Cava do Corpo Norte foi e será necessária a
movimentação de veículos pesados e maquinário que inevitavelmente emitem ruídos, em diferentes
intensidades.
O Quadro 6, a seguir, apresenta a estimativa de emissão de ruído para os veículos/maquinários previstos
para utilização na implantação e operação do empreendimento. As informações ora apresentadas foram
obtidas por meio de consulta aos folhetos comerciais das montadoras dos mencionados
veículos/equipamentos. Vale a ressalva de que as emissões apresentadas poderão variar em função das
condições de operação dos equipamentos.
Quadro 6: Estimativa de emissão de ruído dos equipamentos e veículos utilizados na implantação e operação do
empreendimento.
Veículo ou Equipamento
Modelo
Emissão dB
Trator de Esteira
CAT D11
87 dB*1 – 15m da fonte
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Veículo ou Equipamento
Escavadeira

Modelo
PC 350

Emissão dB
--

Caminhões Rodoviários

SCANIA 6x4

91 dB *2

Fonte: *1 Caterpillar, 2012.*2 ANFAVEA, 20195

Cabe a ressalva de que, embora as bibliografias supracitadas sejam consideradas como referência ao
empreendimento em análise, a intensidade do ruído emitido por cada equipamento é individual e
dependente de características próprias, como potência e dispositivos de controle de ruídos ou isolamento
acústico.
É válido destacar que os aspectos e consequentes impactos ambientais referentes a emissão de ruídos pela
planta de beneficiamento da Mina Casa de Pedra foram analisados no âmbito do Processo Administrativo
(PA) 00103/1981/019/2002 com a SUPRAM/SEMAD, que deu origem LO 282/2003. A planta de
beneficiamento da Mina Casa de Pedra não sofrerá alterações ou ampliações em decorrência da intervenção
na porção superior da Cava do Corpo Norte.
1.6.10 -

Medidas de Controle Ambiental

1.6.10.1 -

Sistema de Drenagem

Com intuito de gerenciar o escoamento superficial sobre as áreas intervencionadas, evitando o surgimento
de feições erosivas e o carreamento de sólidos ao nível de base do terreno, foram previstos o
dimensionamento de bermas e taludes que direcionem o escoamento para o fundo da cava. Neste local, a
água será armazenada e, posteriormente, bombeada para reutilização na atividade de aspersão sobre as vias
de acesso da Mina Casa de Pedra.
1.6.10.2 -

Controle de Particulado

Como medida de controle de emissão de material particulado, as pilhas onde o material resultante da Obra
Emergencial da Cava do Corpo Norte está ou será armazenado são alvos de constante aspersão de água e
polímeros umectantes com o objetivo de conter a dispersão/arraste do material por ação do vento. Na
mesma linha de raciocínio, as pilhas de minério, resultante do beneficiamento na UTM, também são
umectadas com a finalidade de controlar a dispersão de poluentes (Ver Figura 43 e Figura 44).
A Mina Casa de Pedra conta ainda com uma rotina de umectação das vias de acesso com caminhões-pipa,
levando-se em consideração a intensidade de utilização de cada via e as condições meteorológicas
incidentes. A umectação do solo e aplicação de polímeros nos locais indicados ocorre diariamente, com
exceções justificadas para o período chuvoso.
Além da umectação das pilhas e das vias de acesso, são aplicados polímeros seladores de superfície nas
bancadas da Cava Corpo Norte, ação que cria uma camada protetora impedindo o arraste eólico de partículas
nas áreas desnudas da mina.

5

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

CSN Mineração – Mina Casa de Pedra
Estudo de Impacto Ambiental – Obra Emergencial – Cava Corpo Norte
BPI_CSN_ALTBAN_EIA_LC_VOL I

Página 51 de 53

Figura 43: Umectação das pilhas de armazenamento de
estéril e minério na Mina Casa de Pedra.

Figura 44: Umectação das pilhas de armazenamento de
estéril e minério na Mina Casa de Pedra.

Figura 45: Umectação de acessos por caminhão-pipa na
Mina Casa de Pedra.

Figura 46: Umectação das pilhas de armazenamento de
estéril e minério na Mina Casa de Pedra.

Para o controle de emissões atmosféricas pelos veículos automotores, a CSN Mineração possui o Plano de
Trânsito Interno, que dita a velocidade máxima permitida na Mina Casa de Pedra, sendo que, na ausência de
sinalização, é de até 50km/h para veículos de pequeno porte e 35Km/h para equipamento de grande porte.
O empreendedor também possui uma rotina de manutenção dos equipamentos da Mina Casa de Pedra,
gerenciado com o uso do software SAP-PM. Com a realização da manutenção preventiva, o empreendedor
busca atingir às condições operacionais do fabricante no que concerne as emissões atmosféricas pela queima
de combustíveis fósseis.

1.7 - ÁREAS DE INFLUÊNCIA
Para a definição da Área de Influência Indireta (AII) e Área de Influência Direta (AID) atribuídas aos
componentes do EIA da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte, utilizou-se a determinação disposta na
Resolução CONAMA nº 01/1986 sobre estudos de impacto ambiental, onde está previsto que a definição dos
“[...] limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, denominada área de
influência do projeto, deverá considerar, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza”
(CONAMA 01/1986: artigo 5° Inciso III).

CSN Mineração – Mina Casa de Pedra
Estudo de Impacto Ambiental – Obra Emergencial – Cava Corpo Norte
BPI_CSN_ALTBAN_EIA_LC_VOL I

Página 52 de 53

Entende-se ainda que a delimitação das áreas de influência deste EIA está atrelada a natureza e a
característica do empreendimento, sua localização, etapas de implantação e, principalmente, a abrangência
territorial dos impactos diretos e indiretos mensurados nas diferentes vertentes do estudo.
Nesta linha de raciocínio, realizou-se um exercício prospectivo visando a identificação dos componentes
ambientais passíveis de sofrerem impactos nas etapas de operação e desativação da planta mineral. Na
ocasião, de modo ainda preliminar, foi avaliada a provável abrangência territorial dos impactos previstos e
estimada a intensidade de sua ocorrência, sendo que um dos fatores preponderantes da análise foi a
experiência da equipe técnica com empreendimento semelhantes, além dos resultados dos programas de
monitoramento ambiental executados durante a operação da Mina Casa de Pedra.
Como tal premissa, adotou-se uma abordagem conservadora, na qual procurou-se definir as áreas de
influência com uma margem de segurança, sendo a poligonal da área demarcada para as obras emergenciais,
objeto deste EIA, o ponto central para as projeções em questão.
Com o exposto, tem-se que a ADA está inserido em uma área de escarpas estruturais do Quadrilátero
Ferrífero, sobre os divisores de drenagem da bacia do rio Maranhão com a bacia do córrego dos Moreiras,
ambos afluentes do rio Paraopeba, no alto trecho do rio São Francisco. Por meio de consulta ao mapeamento
hidrográfico ottocodificado da bacia do rio São Francisco, escala de 1:50.000 (IGAM, 2010), foi possível
observar que a ADA está localizada na cabeceira do rio principal de duas subbacias da região: as subbacias
do córrego Santo Antônio ou Lagarto, afluente do rio Maranhão, bem como da subbacia do córrego dos
Moreiras, afluente direto do rio Paraopeba. As supracitadas subbacias compõem a AII deste estudo.
Em maior escala, o projeto ainda transpõe 03 microbacias: córrego do Cedro e córrego Poço Fundo,
tributários do córrego do Santo Antônio ou Lagarto, bem como da microbacia do córrego Lagoa Velha,
pertencente a rede de drenagem do córrego dos Moreiras.
As delimitações das Áreas de Influência Direta (AID) da Obra Emergencial da Cava do Corpo Norte para os
meio físico e biótico foi consolidada sobre o mapeamento da hidrografia ottocodificada da bacia do rio São
Francisco, na escala 1:50.000, elaborado pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) e
disponibilizado no SIG IDE-SISEMA (Infraestrutura de Dados Espaciais do Sistema Estadual de Meio Ambiente
e Recursos Hídricos) da SEMAD (SEMAD, 2019). Já as delimitações para a AID do meio socioeconômico,
considerando os estudos do meio antrópico compreende as comunidades rurais de Boa Morte, Córrego
dos Pintos no município de Belo Vale, bem como a localidade rural Esmeril e os bairros Casa de Pedra e
Primavera, localizados na Sede urbana do município de Congonhas.
Para a Área de Influência Indireta (AII) do empreendimento dos meios físico e biótico, foi delimitada
considerando um raio de 10 km no entorno da ADA, e considerando o meio socioeconômico, sua delimitação
visou englobar os municípios de Congonhas e Belo Vale (MG), ambos sendo os prováveis limites dos impactos
de abrangência regional. Nos volumes seguintes são demonstrados os mapas com as delimitações
supracitadas.
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VOLUME II
1 - DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO
1.1 - METODOLOGIA
O diagnóstico das áreas de influência da Obra Emergencial da Cava do Corpo do Norte foi consolidado sobre
sete componentes do meio físico: (i) climatologia e meteorologia, (ii) ruídos, (iii) geologia, (iv) geomorfologia,
(v) pedologia, (vii) recursos hídricos superficiais, (viii) qualidade das águas superficiais e (ix) hidrogeologia.
As fontes consultadas e procedimentos metodológicos adotados no estudo são apresentados no primeiro
subitem de cada componente. Para todos os componentes analisados foi realizado o levantamento,
sistematização e análise, em gabinete, de dados secundários produzidos para área de interesse por fontes
públicas e privadas rastreáveis, a exemplo de teses e dissertação de programas de pós-graduação de
universidades nacionais, publicações de simpósios, revistas científicas e congressos, séries históricas
produzidas por institutos de pesquisas, bem como estudos ambientais protocolados e aprovados no órgão
ambiental estadual e federal.
Os dados primários correspondem àqueles coletados nas imediações do empreendimento, entre anos de
2008 e 2018, no âmbito dos programas de controle e monitoramento ambiental dos empreendimentos já
em operação da CSN Mineração Casa de Pedra.

1.2 - CLIMA E METEOROLOGIA
A caracterização climatológica da área de estudo é apresentada a partir das observações de elementos
meteorológicos aferidos em estações de monitoramento localizadas em pontos considerados
representativos para a área de intervenção da Obra Emergencial da Cava do Corpo do Norte. Assim, o
presente diagnóstico descreve os comportamentos médios dos principais parâmetros meteorológicos que
foram recomendados pelo documento GER001 “Termo de Referência para elaboração do Estudo de Impacto
Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA)”, de autoria da Fundação Estadual do Meio
Ambiental (FEAM) do estado de Minas Gerais.
As informações apresentadas para precipitação, pressão atmosférica, umidade relativa do ar e temperatura
do ar foram adquiridas por meio de consulta aos dados da estação meteorológica de observação de superfície
de Belo Horizonte, disponíveis no Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa (BDMEP) do
Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). No que concerne ao período amostral, tem-se que a
Organização Meteorológica Mundial (OMM) recomenda o período de 30 anos de medições consecutivas para
o cálculo das médias meteorológicas, ou seja, para que seja possível identificar um valor predominante e
representativo de um elemento do clima. Nesta linha de raciocínio, o presente estudo fez uso de dados de
medições diárias entre 1988 e 2018 para a estação citada acima (Belo Horizonte – Código 83587).
Assim, a seleção da estação de observação meteorológica considerou a proximidade com o empreendimento
e a disponibilidade de dados contínuos de longa duração, no intuito de creditar confiabilidade ao estudo,
bem como atender as diretrizes da OMM.
Cabe registro de que a estação de Belo Horizonte e dos municípios interceptados pelas áreas de influência
do empreendimento se enquadram nas mesmas classificações climáticas definidas por Köppen & Geiger
(1928) e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010).
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Cientes de que a direção e velocidade dos ventos representam grandezas instantâneas e pontuais, onde o
escoamento do ar é predominantemente influenciado pelas características locais do terreno (geometria),
para este parâmetro foram analisados os dados aferidos na estação de observação meteorológica Casa de
Pedra, localizada próxima a AII, em bairro homônimo. A mencionada estação é administrada pela empresa
ECOAR, a serviço da CSN.
As informações de direção e velocidade dos ventos aferidos na estação Casa de Pedra estão disponíveis por
meio de dados diários do período de 2016 a 2018. Como estes dados guardam relação com a dispersão de
poluentes, cabe mencionar que o período observacional adotado foi validado pelo documento NT02/2017 –
“Orientações técnicas para a elaboração de um estudo de dispersão atmosférica”, produzido pela FEAM
(2017), que recomenda a utilização de dados meteorológicos com três anos recentes e consecutivos para
análise da dispersão de poluentes no ar.
A Figura 1 e Quadro 1, adiante, apresentam as estações meteorológicas identificadas na região do
empreendimento. Frente aos critérios aqui adotados, as estações localizadas em Ibirité/MG e Ouro
Branco/MG foram desclassificadas.
A estação de Ouro Branco começou a operação em 2006, entretanto, os resultados das medições ali
executadas não estão disponíveis para consulta em período superior a 365 dias. Já a estação Ibirité
apresentou lacunas expressivas nos resultados das medições no período de 30 anos, com particular destaque
a ausência de dados recentes (últimos três anos).
Quadro 1: Localização das estações meteorológicas identificadas na região de inserção do empreendimento.
COORDENADAS
PERÍODO DE
DISTÂNCIA
CÓDIGO
UTM
INÍCIO DA
NOME/MUNICÍPIO
DADOS
APROXIMADA
OMM
SIRGAS 2000 - ZONA
OPERAÇÃO
DISPONÍVEIS
ATÉ A AII
23K
83587
Belo Horizonte/MG
7795856/611936
1988-2018
1910
55 km
83632
Ibirité/MG
7787078/599327
1991-2015
1959
45 km
86823
Ouro Branco/MG
629650/ 7726430
365 dias
2006
11 km
N.A.
Casa de Pedra
616645 / 7732169
2016-2018
N.A
02 km
Fonte: IDE-SISEMA (SEMAD, 2019); INMET, 2019; ECOAR [não publicado] (Organizado pelo autor, 2019).
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Figura 1: Localização das estações meteorológicas identificadas na região de inserção do empreendimento.
Fonte: IDE-SISEMA (SEMAD,2019); INMET, 2019; ECOAR [não publicado] (Adaptado pelo autor, 2019).

1.2.1 - Classificação Climática Regional
A classificação climática de Köppen-Geiger é o sistema de classificação global dos tipos climáticos mais
utilizados em estudos desta natureza. De acordo com mapa da classificação climático de Köppen-Geiger para
o Brasil (ALVARES et al., 2013) e do zoneamento climático do estado de Minas Gerais (SÁ JÚNIOR, 2009), a
extensão da AII permite que nela se reflita a presença apenas de um tipo climático: o Cwb. O grupo climático
“C” corresponde aos locais onde a temperatura média do mês mais frio do ano deverá oscilar entre -3°C e
18°C. O subgrupo “w”, por sua vez, tem como princípio apresentar inverno seco, com precipitação média
inferior a 60 mm em pelo menos um dos meses desta estação. Por fim, o subgrupo “b” apresenta verão
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moderadamente quente com a temperatura média do mês mais quente inferior a 22°C, valendo de que
durante pelo menos quatro meses a temperatura média será superior a 10°C.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2002, publicou o Mapa Climático do Brasil, escala
1:5.000.000, onde foram apresentados os climas zonais ou genéticos presentes no país a partir da
classificação proposta por Nimer (1989). Este novo enquadramento considerou, além da classificação inicial
de Köppen-Geiger, os índices de umidade relativa do ar.
Dentre os cinco climas zonais do território brasileiro, a AII da Obra Emergencial da Cava do Corpo Norte está
inserida no clima Tropical Brasil Central, mesotérmico brando com temperatura média entre 10 e 15° C,
semiúmido com 4 a 5 meses secos.

Figura 2: Classificação climática da região de inserção do empreendimento. Fonte: IBGE, 2002; Peel et.al., 2007
(Adaptado pelo autor, 2019).
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1.2.2 - Condições Meteorológicas na Região de Congonhas
1.2.2.1 - Temperatura
A Figura 3 apresenta o comportamento médio das temperaturas do ar ao longo do ano na região de inserção
do empreendimento. Neste cenário foram registradas temperaturas médias que variam entre 19oC e 24oC,
ilustrando uma pequena amplitude térmica na área de estudo. Nota-se, conforme antecipado pelas
classificações climáticas de Köppen-Geiger e IBGE, que a AII possui verões quentes (dezembro a março) e
invernos amenos (junho a setembro).
Com relação aos extremos, entre janeiro de 1988 e dezembro de 2018, o mês com a temperatura média mais
elevada registrou 29,1oC (fevereiro/2015). Para o mesmo período, o mês mais frio computou a média de
15,3oC (julho/2016).
A AII em questão se localiza a sudoeste do Quadrilátero Ferrífero e possui altitudes que variam de 900 m a
1.500 m, com grandes áreas verdes ou pouco urbanizadas, proximidade de corpos hídricos e ventos
favorecidos pela presença da serra da Moeda, o que proporciona a advecção de umidade e dissipação mais
efetiva do calor que é armazenado durante o dia.

Figura 3: Temperatura média compensada do ar na estação de monitoramento de Belo Horizonte. Fonte: INMET,
2019 (Organizado pelo autor, 2019).

1.2.2.2 - Precipitação
A Figura 4 ilustra o volume médio mensal de chuva acumulado na área de estudo, considerando o período
de 30 anos de medições diárias. Com base neste pluviograma é possível aferir que a AII possui um regime
pluviométrico marcado por grande amplitude ao longo do ano, sendo que aproximadamente 70% do total
anual de chuva acumulada estão concentradas em apenas quatro meses (novembro a fevereiro). O padrão
médio anual de precipitação em Belo Horizonte é de 1.549 mm.
Ainda por meio da Figura 4, nota-se que a estiagem (menos de 60 mm/mês) se prolonga por cinco meses
(maio a setembro), abrangendo a totalidade do inverno na região em estudo. Assim, os números aqui
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expostos validam a classificação climática do IBGE, apresentada no item 1.2.1 - . A menor média
pluviométrica foi observada no mês de julho (6,9 mm) e representa menos de 2% do volume esperado para
o mês mais chuvoso (dezembro).
Já o período chuvoso se concentra no verão, sendo os maiores índices pluviométricos previstos para os meses
de novembro a fevereiro, com destaque ao mês de dezembro, cuja a média da precipitação acumulada
mensal soma 346 mm.

Figura 4: Precipitação anual acumulada na estação de monitoramento de Belo Horizonte, entre 1988 e 2018.
Fonte: INMET, 2019 (Organizado pelo autor, 2019).

No que concerne à dinâmica atmosférica, cita-se que a estiagem observada nos meses de maio a setembro
é justificável principalmente pela presença persistente do Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul (ASAS)
sobre o interior da América do Sul neste período. O ASAS se beneficia do relativo resfriamento do continente
nos meses de inverno, intensificados pela aproximação da Massa Polar Atlântica (mPa), para avançar pelo
Brasil, provocando forte subsidência atmosférica e diminuindo a umidade do ar nas altas camadas da
troposfera.
Já no verão, em contrapartida, o aquecimento continental e a alta disponibilidade de umidade promovem
condições de instabilidade na atmosfera. O ar aquecido e menos denso ascende facilmente, transportando
umidade em altitude e favorecendo a formação de nuvens espessas, responsáveis por consideráveis volumes
de chuva. Nessas condições, predomina um sistema de baixa pressão associado à Massa Equatorial
Continental (mEc) e o ASAS encontra-se reduzido ao oceano Atlântico (Nimer, 1989).
Ainda entre os meses de novembro a março, cabe mencionar o avanço de frentes frias, resultantes do
deslocamento da Massa Polar Atlântica (mPa) em direção ao equador, que organiza a convecção tropical e
provoca expressivos volumes de chuva em Minas Gerais (Lucas, 2007).
Em tempo, o Quadro 2 apresenta os valores médios mensais do potencial de erosividade das chuvas na área
de estudo. A erosividade da chuva é o potencial que a precipitação tem em causar erosão e é representada
pelo parâmetro EI30 na Equação Universal de Perdas de Solo, que consiste no produto da energia cinética
total da chuva pela sua intensidade máxima em trinta minutos (Wischmeier & Smith, 1978).
Os valores de erosividade da chuva aqui apresentados correspondem aos resultados obtidos no cálculo
realizado pela equipe técnica da Biocev, pelo método proposto por Foster et al., (1981) e com o auxílio do
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software NetErosividade (Castro Moreira et al., 2008). Os valores de precipitação utilizados correspondem
aqueles reportados nas normais climatológicas aferidas na estação de observação meteorológicas de Belo
Horizonte.
Quadro 2: Valores médios mensais de erosividade das chuvas na área de estudo
MÊS
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Fonte: Autor, 2019.

PRECIPITAÇÃO
(mm)

EROSIVIDADE
(MJ mm h-1 ha-1ano-1)

304,4
176,7
187,3
81,2
27,9
12,5
6,9
12,3
52,7
106,6
235,4
346,0

1495
1065
797
299
99
33
15
27
99
523
1083
1773

Por meio do Quadro 2, nota-se que nos meses de maior concentração de chuvas, novembro a fevereiro,
também foram observados maior EI30. No entanto, verifica-se que maior quantidade de chuva acumulada
no mês não necessariamente produzirá maiores índices de erosividade naquele período, já que esse índice
está fortemente associado a duração dos eventos de precipitação.
Nesta linha de raciocínio, destaca-se o mês de fevereiro, no qual a média do volume total de chuvas
concentradas corresponde a aproximadamente 10 mm a menos do que o volume normal do mês de março,
embora o potencial de erosividade da chuva neste mês seja 26% maior do que no mês seguinte. Tem-se ainda
que EI30 calculado para o mês de fevereiro é semelhante ao resultado obtido para novembro, apesar de que
o volume concentrado de precipitação no décimo primeiro mês seja significativamente superior ao do
segundo mês.
1.2.2.3 - Pressão atmosférica
A oscilação da pressão atmosférica terrestre está diretamente relacionada à radiação solar e aos processos
de aquecimento das massas de ar. Assim, o aquecimento diferenciado do planeta pelo sol produz
movimentos verticais na atmosfera, como a expansão e ascensão do ar em regiões quentes e a contração e
subsidência em latitudes frias. A subsidência do ar sobre a superfície é responsável pelo surgimento de áreas
de alta pressão, enquanto a ascensão resulta em regiões de baixa pressão (Tubelis & Nascimento, 1992).
Neste cenário, para as áreas de influência do empreendimento, as pressões atmosféricas mais elevadas são
esperadas para o inverno e os índices mais baixos no verão. A Figura 5 reitera esta análise, sendo que o maior
valor da pressão atmosférica na área de estudo foi registrado no mês de julho, com 917 hPa, que coincide
com o período de temperaturas mais baixas e menor volume de precipitação. Em contraponto, a menor
pressão ocorre no período mais quente, com destaque para os meses de novembro e dezembro, onde a
média mensal é de 911 hPa e 910 hPa.
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A menor pressão atmosférica observada nos meses de inverno exemplifica a presença do ASAS neste período.
Segundo Vianello & Maia (1986), devido sua subsidência característica, a atuação do ASAS no continente é
responsável por dias de céu limpo, ausência de chuvas e agravamento da poluição atmosférica, uma vez que
o sistema inibe a entrada de frentes, causa inversão térmica e concentração de poluentes (Bastos & Ferreira,
2000).

Figura 5: Média mensal de pressão atmosférica na estação de monitoramento de Belo Horizonte, entre 1988 e
2018. Fonte: INMET, 2019 (Organizado pelo autor, 2019).

1.2.2.4 - Umidade Relativa do Ar
A umidade relativa do ar é influenciada por alguns importantes controles climáticos, como a temperatura e
a precipitação. Desta forma, a umidade está fortemente concentrada nas baixas camadas da atmosfera (nos
primeiros 2.000 metros), diminuindo com o aumento da altitude.
Considera-se que a faixa de umidade relativa de 40 a 70% proporciona conforto máximo, sendo que acima
de 70% a umidade relativa torna-se alta, o que se reflete na dificuldade de evaporação da água e no
desconforto térmico. Abaixo de 40% a evaporação ocorre com muita facilidade, podendo refletir em
problemas respiratórios (Moraes et. al., 2004).
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Figura 6: Média mensal de umidade relativa do ar na estação de monitoramento de Belo Horizonte, entre 1988 e
2018. Fonte: INMET, 2019 (Organizado pelo autor, 2019).

Como é possível observar na Figura 6, o maior índice de umidade relativa se concentra nos meses de
dezembro e janeiro (70%) e os índices mais baixos ocorrem nos meses de agosto e setembro (55%). Percebese que, embora haja deficiência hídrica no inverno, a umidade relativa permanece acima dos 60% durante
todo o ano.
1.2.2.5 - Dinâmica de Circulação dos Ventos
A Figura 7 e a Figura 8 apresentam as rosas dos ventos resultantes das medições de direção e velocidade dos
ventos na AII do empreendimento, para o período de inverno e verão, respectivamente. As medições
computadas evidenciam o predomínio do quadrante 60° a 30°, com ventos NE ao longo de todo o ano. Com
o exposto, o fluxo dos ventos está direcionado à área operacional da CSN Mineração e, mais distante, ao
bairro do Esmeril.
Por meio da Figura 9, nota-se aumento da velocidade dos ventos no inverno, embora seja também registrado
aumento significativo de calmarias.
A Figura 9, ainda, apresenta a frequência das diferentes velocidades dos ventos registradas na área de
estudo. Para ambos os períodos analisados predominam ventos fracos de 0,5 a 2,1 m/s, classificada como
bafagem pela escala de Beaufort (Met Office, 2019). A classe de bafagem, segundo a mencionada escala,
corresponde ao tipo de vento no qual somente é possível observar a movimentação do vento na presença
de fumaça.
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Figura 7: Rosa dos ventos para o período de inverno na
estação Casa de Pedra (2016 -2018). Fonte: ECOAR
[não publicado] (Elaborado pelo autor, 2019).

Figura 8: Rosa dos ventos para o período de verão na
estação Casa de Pedra (2016 -2018). Fonte: ECOAR
[não publicado] (Elaborado pelo autor, 2019).

Figura 9: Frequência de ocorrência das classes de velocidades dos ventos na estação Casa de Pedra (2016-2018)
Fonte: ECOAR [não publicado] (Elaborado pelo autor, 2018).

1.2.2.6 - Síntese das Características Climáticas
As áreas de influência da Obra Emergencial da Cava do Corpo Norte estão inseridas em uma região de verões
quentes e úmidos (dezembro a fevereiro), assim como invernos amenos e secos (junho a setembro). Os dados
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amostrais levantados pelo diagnóstico evidenciam uma pequena amplitude térmica ao longo do ano, ao
contrapasso que se tem grande irregularidade nas chuvas, sendo que 70% de todo volume acumulado de
precipitação esperado para o ano ocorre apenas em quatro meses (novembro a fevereiro).
Os maiores índices pluviométricos são previstos para os meses de novembro a fevereiro, com destaque ao
mês de dezembro, cuja média da precipitação acumulada mensal soma 346 mm. Todavia, o mês de fevereiro
corresponde ao mês cuja chuvas possuem o maior potencial de erosividade.
No que concerne a direção e velocidade dos ventos, foram registrados ventos fracos ao longo de todo o ano,
com destaque de aumento da incidência de calmaria no período de inverno. Os meses de inverno
apresentam, além de calmarias, aumento da pressão atmosférica e chuvas escassas, o que favorece o
agravamento da poluição atmosférica.

1.3 - CARATERIZAÇÃO DA QUALIDADE DO AR
1.3.1 - Aspectos Metodológicos
O nível de poluição atmosférica pode ser determinado pela quantificação das substâncias poluentes
presentes no ar. Neste sentido, a Resolução CONAMA nº 491/2018, considera poluente atmosférico como:
“Qualquer forma de matéria ou energia com intensidade e em quantidade,
concentração, tempo ou características em desacordo com os níveis estabelecidos,
e que tornem ou possam tornar o ar impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde,
inconveniente ao bem-estar público, danoso aos materiais, à fauna e a flora ou
prejudicial a segurança, ao uso e gozo da propriedade e as atividades normais da
comunidade”.
Por questões de ordem prática, a determinação sistemática da qualidade do ar foi limitada a um restrito
número de poluentes, denominados poluentes legisláveis. A Resolução CONAMA nº 491/2018 prevê 09
poluentes legisláveis, que representam os indicadores de qualidade do ar no Brasil, a saber: Partículas Totais
em Suspensão (PTS), Partículas Inaláveis (MP10 e MP2,5), dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, ozônio,
fumaça, monóxido de carbono e chumbo.
A razão da escolha destes poluentes como indicadores de qualidade do ar está ligada à sua maior frequência
de ocorrência em ambientes antrópicos, bem como aos comprovados efeitos adversos que causam ao meio
ambiente e a saúde humana. Para o presente diagnóstico, optou-se pela análise das concentrações de apenas
02 poluentes legisláveis como indicadores de resultados, o PTS e o MP10, tendo em vista que o uso e
ocupação do solo das áreas de influência do empreendimento são majoritariamente rurais com predomínio
de áreas de extração mineral, onde as principais fontes de emissão estão relacionadas à suspensão de
material particulado e a processos de combustão, sobretudo de veículos automotores. Tais aspectos do
cotidiano da área de estudo evidenciam que partículas de material sólido ou líquido que ficam suspensas no
ar são os poluentes com maior probabilidade de ocorrência.
Estudos desenvolvidos por Almeida (1999) corroboram com esta análise, sendo que as investigações
conduzidas pelo autor relataram que 95% das emissões atmosféricas de empreendimentos minerários de
grande porte correspondem a PTS (Partículas Totais em Suspensão).
Assim, o diagnóstico em tela apresentará a análise de dados primários de MP10 e PTS, coletados nas
imediações da AII do empreendimento, pelo Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar da CSN
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Mineração. O mencionado programa é responsável pela operação de 03 Estações Manuais de
Monitoramento do Ar (EMMA), conforme apresentado no Quadro 3, espacializado na Figura 10.
Quadro 3: Localização dos pontos de monitoramento de PTS e MP10 na área de estudo.
COORDENADAS
UTM
PONTO
ENDEREÇO
OBSERVAÇÃO
SIRGAS 2000
Zona 23K
Bairro Casa de Pedra
Os aparelhos estão instalados sobre a laje de uma
(Rua Íris Germânica,
616646.44
residência. A rua possui pavimentação asfáltica. A
EMMA 02
nº. 83)
7734117.48
estação está próxima à barragem de rejeitos da
CSN.
Bairro Cristo Rei
617358.86
Os aparelhos estão instalados sobre a laje de uma
(Rua Sybilla M
EMMA 03
7732558.66
residência. A rua possui pavimentação asfáltica e
Schuwerber, nº. 498)
trânsito regular de veículos.
EMMA 04

Bairro Esmeril
(Rua E, nº. 251)

608205.03
7732169.88

Os aparelhos estão instalados sobre a laje de uma
residência. A rua possui calçamento.

Fonte: ECOAR, 2018a.
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Figura 10: Localização dos pontos de monitoramento de PTS e MP10 próximos as áreas de influência do
empreendimento. Fonte: ECOAR, 2018a (Elaborado pelo autor, 2019).

Os locais de medição estão situados nas imediações dos receptores sensíveis (residências) próximos a Mina
Casa de Pedra. As amostras de PTS e MP10 foram coletadas pela empresa ECOAR, em eventos de 24 horas de
duração, realizados de seis em seis dias, initerruptamente entre os anos de 2008 e 2018.
Cientes de que as concentrações de poluentes no ar correspondem a um aspecto dinâmico da atmosfera,
sensível às alterações meteorológicas e de uso e ocupação do solo, o estudo em tela destacará a análise dos
resultados obtidos para o período mais recente de 12 meses, buscando investigar possíveis padrões sazonais
ao longo do ano.
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Em tempo, cabe mencionar que o processo de obtenção das amostras se deu por meio de um Amostrador
de Grandes Volumes (AGV-PTS/ MP10), conforme orientações da norma ABNT NBR 9.547:1997 - Material
Particulado em Suspensão no Ar Ambiente - Determinação da Concentração Total pelo Método do
Amostrador de Grande Volume e da norma ABNT NBR 13.412:1995 - Material Particulado em Suspensão na
Atmosfera - Determinação da Concentração de Partículas Inaláveis pelo Método Amostrador de Grande
Volume Acoplado ao Separador Inercial de Partículas.
Os resultados obtidos em campo foram comparados às concentrações de PTS e MP10 máximas permitidas no
ar pela legislação vigente no Brasil (Resolução CONAMA nº 491/2018), conforme enunciado no Quadro 4.
Quadro 4: Indicadores de qualidade do ar/Concentrações máximas permitidas.
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA
PADRÃO
POLUENTE
PERÍODO DE REFERÊNCIA
PERMITIDA
24h
240 mg/m³
Final
PTS
Anual (Média Geométrica Anual)
80 mg/m³
Final
24h
120 mg/m³
I
MP10
Anual (Média Aritmética Anual)
40 mg/m³
I
Fonte: BRASIL, 2018.

1.3.2 - Resultados Obtidos
Da Figura 11 à Figura 16, a seguir, encontram-se os resultados obtidos em cada uma das amostras de PTS e
MP10, coletadas entre janeiro e dezembro de 2018 nas imediações da AII da Obra Emergencial da Cava Norte.

Figura 11: Resultado das amostras de PTS coletadas na EMMA2 em 2018. Fonte: ECOAR, 2018a (Organizado pelo
autor, 2019).
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Figura 12: Resultado das amostras de MP10 coletadas na EMMA2 em 2018. Fonte: ECOAR, 2018a (Organizado
pelo autor, 2019).

Figura 13: Resultado das amostras de PTS coletadas na EMMA3 em 2018. Fonte: ECOAR, 2018a (Organizado pelo
autor, 2019).

Figura 14: Resultado das amostras de MP10 coletadas na EMMA3 em 2018. Fonte: ECOAR, 2018a (Organizado
pelo autor, 2019).
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Figura 15: Resultado das amostras de PTS coletadas na EMMA4 em 2018. Fonte: ECOAR, 2018a (Organizado pelo
autor, 2019).

Figura 16: Resultado das amostras de MP10 coletadas na EMMA4 em 2018. Fonte: ECOAR, 2018a (Organizado
pelo autor, 2019).

Os dados ilustrados permitem afirmar que a qualidade do ar na área de estudo é boa, ou seja, classificada
como não degradada pelos indicadores legais. Das Figura 11 à Figura 16 nota-se a ausência de ultrapassagens
em todos os pontos amostrais.
Na análise temporal dos resultados, nota-se uma linha de tendência de acréscimo de material particulado no
ar entre os meses de julho a setembro, beneficiado pelos menores volumes de precipitação, além da
ocorrência de ventos de maior velocidade, conforme anteriormente relatado no Item 1.2.2.2 - .
Por meio da Figura 17 e Figura 18, a seguir, nota-se que o comportamento de MP10 e PTS no ar nos locais
analisados sofreu pequenas oscilações nos últimos 10 anos, mantendo-se sempre com indicadores de boa
qualidade do ar.
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Figura 17: MGA de PTS na AID/AII (2008 – 2017). Fonte: ECOAR, 2018a (Organizado pelo autor, 2019).

Figura 18: MAA de MP10 na AII/AID (2008 – 2017). Fonte: ECOAR, 2018a (Organizado pelo autor, 2019).

Em tempo, conforme exposto na Figura 10, observa-se que o fluxo dos ventos na área de estudo não favorece
que os poluentes com potencial de ser gerados na ADA, sejam arrastados em sentido das residências.

1.4 - CARACTERIZAÇÃO DO RUÍDO AMBIENTAL
1.4.1 - Aspectos Metodológicos
A operação da Obra Emergencial da Cava do Corpo Norte deverá emitir ruídos, em diferentes graus de
intensidade, passíveis de causar interferências em agentes receptores localizados no entorno da área de
estudo. Desta forma, o monitoramento do nível de ruídos local torna-se importante para construção de um
banco de dados de background que permita a comparação futura do cenário acústico vigente antes e depois
da implantação do empreendimento, a fim de assegurar que as emissões estejam em concordância com a
legislação federal, estadual e municipal, ou seja, que o conforto, a saúde e o bem-estar da população local
estejam garantidos.
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Com o exposto, este diagnóstico apresenta os resultados e as análise das medições dos níveis de ruído
ambiente realizadas ao longo do ano de 2017 em receptores sensíveis presentes nas áreas de influência da
Obra Emergencial da Cava do Corpo Norte ou entorno imediato.
Entende-se como receptores sensíveis aqueles localizados em áreas de ocupação regular de uso residencial
nas imediações do empreendimento, além de equipamentos urbanos de saúde e educação (hospitais,
unidades básicas de saúde e unidades educacionais).
As medições foram realizadas nos meses de maio e novembro de 2017, pela empresa ECOAR, a serviço da
CSN Mineração, em atendimento às condicionantes de licenças ambientais, bem como do Programa de
Monitoramento de Ruído do empreendimento.
Sabe-se que a operação da Mina Casa de Pedra, em seus diversos segmentos, possui uma abrangência
espacial que transcende o alcance das áreas de influência da Obra Emergencial da Cava do Corpo Norte, por
este motivo, para elaboração do diagnóstico em tela, foram selecionados os pontos presentes no Programa
de Monitoramento de Ruído da CSN Mineração que estivessem inseridos no interior das áreas de influência
definidas do empreendimento. Os mencionados pontos são apresentados no Quadro 5, bem como nas Figura
19 à Figura 21.
Destaca-se que foram desconsiderados os pontos de medição de ruído localizados no interior do
empreendimento, tendo em vista que, segundo a ABNT NBR 10151:2019, as medições de ruído ambiente
devem ocorrer externamente aos limites da propriedade que contém a fonte.

RELATÓRIO DE
REFERÊNCIA
Mina do
Engenho e
Estrada Engenho
Pires
AR263/AR544

Quadro 5: Pontos de monitoramento de ruído ambiente na área de estudo.
COORDENADAS
PONTO DE
DESCRIÇÃO
(UTM SIGAS2000DATA DAS MEDIÇÕES
MEDIÇÃO
Z23K)
P-01
P-02

Rua José Augusto Severino
(Próximo a Mina do Engenho)

617940/7734241

Rua Tenente Horácio Cordeiro
(Próximo a Mina do Engenho)

618701/ 7736203

Maio e
novembro/2017

Fonte: ECOAR, 2017a;2017b(Organizado pelo autor, 2019).
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Figura 19: Localização dos pontos de monitoramento de ruído e de receptores sensíveis na área de estudo.

Figura 20: Ponto de medição de ruído P-01
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As medições compiladas para este diagnóstico foram realizadas em horários diurno e noturno, uma vez que
as atividades de operação da Obra Emergencial da Cava do Corpo Norte deverão ocorrer nos dois períodos.
Os resultados aqui apresentados correspondem ao Ruído Total aferido nos relatórios listados no Quadro 5
incluindo, portanto, o ruído operacional da CSN Mineração, de certo que eles integram a realidade vigente
da área de estudo.
Para a coleta de dados primários foi utilizado o decibelímetro digital 01dB, modelo Cal21, que atende aos
requisitos da International Electrotechnical Commissions - IEC 60651 e 60804 para classificação do Tipo 02
(de precisão). O medidor de nível sonoro foi calibrado por laboratório credenciado pela Rede Brasileira de
Calibração/INMETRO.
Os procedimentos metodológicos seguiram as orientações da norma ABNT 10151:2000, que, no momento
de medição, estava vigente1. Em cada ponto de monitoramento foram feitas medições de nível sonoro com
um período de amostragem mínimo de 10 minutos, em intervalos de cinco em cinco segundos, desde que o
valor do LAeq (nível equivalente contínuo ponderado em “A”) estivesse estabilizado.
No que concerne aos indicadores de resultados, a legislação pertinente aos níveis de ruído é a Resolução
CONAMA nº 01/1990, que determina que sejam atendidos, para ruídos emitidos em decorrência de
quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, os critérios estabelecidos pela norma
ABNT NBR 10151.
Os níveis máximos de ruído externo que a mencionada norma considera recomendável para conforto
acústico foram adotados como indicadores para o presente diagnóstico e estão listados no Quadro 6.
Quadro 6: Indicadores de resultados adotados no diagnóstico de ruído ambiente.
TIPOS DE ÁREAS
NCA DIURNO
NCA NOTURNO
Áreas de sítios e fazendas
40 dB(A)
35 dB(A)
Áreas estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas
50 dB(A)
45 dB(A)
Área mista, predominantemente residencial
55 dB(A)
50 dB(A)
Área mista, com vocação comercial e administrativa
60 dB(A)
55 dB(A)
Área mista, com vocação recreacional
65 dB(A)
55 dB(A)
Área predominantemente industrial
70 dB(A)
60 dB(A)
Fonte: ABNT NBR10151, 2019.

As classificações do tipo de áreas que competem a cada um dos pontos de medição foram realizadas pela
equipe da ECOAR por meio de observação visual do local, durante os eventos de medição (Quadro 7).
Quadro 7: Classificação do uso e ocupação do solo dos locais de medição de ruído ambiente.
PONTO DE
TIPO DE ÁREA
MEDIÇÃO
PT-01
Áreas de sítios e fazendas
PT-02
Área mista, predominantemente residencial
Fonte: ECOAR, 2017a,2017b (Organizado pelo autor, 2019).

1

A Atualização da norma ABNT NBR 10151 foi publicada em 30 de maio de 2019.
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Com relação aos horários das medições, registra-se que as medições do período diurno foram realizadas
entre as 7h00 e 22h00. Já as medições do período noturno, entre as 22h01 e 06h59.
1.4.2 - Resultados Obtidos
O Quadro 8 apresenta os resultados consolidados das medições realizadas em maio e novembro de 2017.
Para cada local foram executadas duas campanhas de medição, uma em cada semestre do ano. A evolução
do ruído ambiente ao longo do período é detalhada na sequência, por meio da Figura 22.
Nota-se que somente no P-02 foi registrada ultrapassagem aos limites normativos, sendo evidenciado valores
acima do recomendado pela ABNT NBR 10151:2019, para ambos os períodos, nas duas campanhas realizadas
(primeiro e segundo semestre de 2017) neste local. Os registros de campo (ECOAR, 2017a, 2017b) relatam
que os principais ruídos audíveis no P-02 são gerados pela locomotiva de empresa vizinha.

PONTO
PT01

Quadro 8: Resultados das medições de ruído ambiente na área de estudo.
RESULTADOS - DIURNO
RESULTADOS - NOTURNO
NCA DIURNO
(ABNT NBR
LAEQ
LAEQ
LAEQ
LAEQ
10151:2019)
(1ºSEMESTRE) (2ºSEMESTRE)
(1ºSEMESTRE) (2ºSEMESTRE)
36 dB

45 dB

55 dB

37 dB

42 dB

NCA
NOTURNO
(ABNT NBR
10151:2019)
50 dB

PT-02
56 dB
46 dB
40 dB
39 dB
43 dB
35 dB
Fonte: ECOAR, 2017a,2017b (Organizado pelo autor, 2019).
Legenda: Valores em vermelho sinalizam resultados acima do Critério de Avaliação da norma ABNT NBR 10151:2000.

Figura 22: Ruído ambiente aferido no período diurno e noturno na área de estudo (2017). Fonte: ECOAR,
2017a,2017b (Organizado pelo autor, 2019).

1.5 - RECURSOS HÍDRICOS
1.5.1 - Aspectos Metodológicos
A caracterização dos recursos hídricos superficiais das áreas de influência da Obra Emergencial da Cava do
Corpo Norte foi consolidada sobre o mapeamento da hidrografia ottocodificada da bacia do rio São Francisco,
na escala 1:50.000, elaborado pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) e disponibilizado no SIG
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IDE-SISEMA (Infraestrutura de Dados Espaciais do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos)
da SEMAD (SEMAD, 2019).
A base hidrográfica regional foi sobreposta aos limites das áreas de influência do empreendimento, visando
à identificação dos locais com presença de corpos hídricos seccionados pelo projeto. Em um segundo
momento, foi realizada a busca por dados relativos ao tema na literatura especializada, assim como por
instrumentos legais relacionados a gestão de recursos hídricos que estivessem sido produzidos para a área
de estudo.
1.5.2 - Caracterização Regional
O empreendimento ora analisado está localizado na fração mineira da região hidrográfica do rio São
Francisco. O rio São Francisco é considerado um dos principais rios do Brasil, tanto por sua tradição histórica
e cultural, quanto em função da sua importância para o abastecimento, geração de energia, integração, pesca
e transporte nas diversas regiões por onde corre: estados de Minas Gerais, Bahia, Goiás, Pernambuco,
Sergipe e Alagoas, além do Distrito Federal. Sua bacia possui uma área de drenagem com 639.219 km²,
representando 7,5% do território brasileiro (CBHSF, 2016).
Em território mineiro, a área de drenagem da bacia hidrográfica do rio São Francisco corresponde a 234.554
km² e figura como a principal bacia em termos de produção de água (vazões médias e mínimas), ao contribuir
com cerca de 44% da vazão mínima (Q7,10) produzida no estado. Em termos de produtividade hídrica, ou
seja, na relação entre vazão mínima sobre a área de drenagem (Q7,10 em L/s.km²), a bacia ocupa o 6º lugar
no estado (SEAPA/UFV, 2019).
A Deliberação Normativa 06/2002 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais
(CERH/MG) subdividiu a porção mineira da bacia hidrográfica do rio São Francisco em 10 Unidades de
Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos (UPGRH). Neste cenário, a AII Obra Emergencial da Cava do
Corpo Norte encontra-se inserida em sua totalidade na SF3 – Bacia Hidrográfica do rio Paraopeba, conforme
é possível observar na Figura 23.
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Figura 23: Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos presentes nas áreas de influência do
empreendimento. Fonte: IGAM, 2010 (Adaptado pelo autor, 2019).

O Quadro 9, a seguir, expõe a divisão hidrográfica das áreas de influência do empreendimento. Já a Figura
24 espacializa as bacias e sub-bacias apresentadas no mencionado quadro.
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Quadro 9: Divisão hidrográfica da AID da Obra Emergencial da Cava do Corpo Norte.
REGIÃO
BACIA
SUB-BACIAS
MICROBACIA
ÁREA DE
UPGRH
HIDROGRÁFICA
HIDROGRÁFICA
HIDROGRÁFICA
HIDROGRÁFICA
ABRANGÊNCIA

São Francisco

SF3 - Rio
Paraopeba

Rio Maranhão

Córrego Santo
Antônio

Médio Paraopeba

Córrego dos
Moreiras

Córrego Poço
Fundo
Córrego do Meio
Córrego Lagoa
Velha

37,7 % da AID
30,5 % da AID
31,8 % da AID

Fonte: IGAM, 2010 (Organizado pelo autor, 2019).

Figura 24: Mapa de Recursos Hídricos Superficiais que compõem a AII e AID da Obra Emergencial da Cava do
Corpo Norte.

CSN Mineração – Mina Casa de Pedra
Estudo de Impacto Ambiental – Obra Emergencial – Cava Corpo Norte
BPI_CSN_ALTBAN_EIA_LC_VOL II

Página 30 de 77

1.5.3 - Bacia do Rio Paraopeba/ Maranhão
O rio Paraopeba tem suas nascentes localizadas no município de Cristiano Otoni, a uma altitude de 1.140m,
e desenvolve-se longitudinalmente por aproximadamente 540 km no sentido predominante SE-NW, até
alcançar o reservatório de Três Marias. Sua bacia localiza-se integralmente no estado de Minas Gerais, no
quadrante de 20°51’ e 18°35’ S e de 45°11’ e 43°38’W. Seus principais afluentes são os rios Maranhão, Betim
e Verde e os ribeirões Sarzedo, São João, do Leitão e do Gomes, pela margem direita, bem como os rios
Camapuã, Manso, Macaúbas, Vermelho e Pardo e os ribeirões Serra Azul, Florestal e Pedro Moreira, pelo
lado esquerdo.
O perfil longitudinal desse rio, adaptado de CPRM (2005), é mostrado na Figura 25, juntamente com alguns
postos fluviométricos, a foz dos principais afluentes e da localização da AII do empreendimento.

Figura 25: Perfil longitudinal do rio Paraopeba com a localização da área de estudo. Fonte: CPRM, 2005
(Adaptado).

O rio Paraopeba encontra-se dividido em suas porções alta, média e baixa (FEAM, 2011). Segundo essa
divisão, o eixo principal do Paraopeba começa no município de Cristiano Otoni e seu trecho alto termina na
PCH Salto do Paraopeba, a jusante da cidade de Jeceaba; o segmento médio se estende desde o
aproveitamento hidrelétrico até o local denominado Fecho do Funil, o que corresponde a uma seção fluvial
que atua como controle geológico devido à transposição do homoclinal da Serra do Curral. Finalmente, a
porção baixa do rio percorre a extensão desde o referido ponto até o reservatório de Três Marias.
Conforme apresentado na Figura 24, o empreendimento em questão está localizado na porção de contato
entre o trecho alto e médio da bacia, abrangendo tanto a foz do rio Maranhão na porção alta, quanto a foz
do córrego dos Moreiras, a jusante da PCH Salto do Paraopeba e, portanto, no segmento médio deste rio.
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O principal formador do rio Maranhão é o ribeirão Bananeiras, cujas nascentes estão localizadas na Serra do
Espinhaço, em altitude de aproximadamente 1.050 m, a montante de Buarque de Macedo, distrito de
Conselheiro Lafaiete. O ribeirão Bananeiras mantém esse nome até receber pela margem direita o rio
Ventura Luís, na divisa entre os municípios de Conselheiro Lafaiete e Congonhas. A partir desse ponto passa
a ser chamado de rio Maranhão. A AII da Obra Emergencial da Cava do Corpo Norte está inserida no trecho
que abrange a confluência do rio Maranhão com o córrego Santo Antônio até sua foz com o rio Paraopeba,
abrangendo aproximadamente 15 km de extensão do rio principal.
A forte pluviosidade da região, que gira em torno dos valores médios de 1.500 mm anuais, foi suficiente para
determinar uma densa ramificação de drenagem, na forma geral dendrítica. Entretanto, os cursos d’água,
mormente os de tamanho médio, escavaram seus vales obedecendo à imposição das rochas e estruturas,
criando uma série de padrões individualizados e anomalias locais de drenagem.
Neste cenário, a AID encontra-se sobre a serra da Moeda, entre os divisores de águas da principal sub-bacia
que alimenta o baixo Maranhão (córrego do Santo Antônio) e de uma sub-bacia que drena diretamente para
o rio Paraopeba (córrego dos Moreiras).
A área de drenagem do córrego Santo Antônio possui aproximadamente 45 km², sendo que o eixo principal
nasce da confluência do córrego Poço Fundo com o córrego do Meio, próximo à junção dos sinclinais Moeda
e Dom Bosco. Conforme evidenciado na Figura 24, a área de intervenção da Obra Emergencial da Cava do
Corpo Norte (ADA) está sobreposta a cabeceira da microbacia do córrego do Meio e córrego Poço Fundo,
sendo que estes dois córregos irão confluir no córrego Santo Antônio em ponto distante aproximadamente
quatro km a jusante da ADA.
Entre julho e outubro de 2018, foram dispensados esforços para identificação em campo das feições hídricas
presentes na Mina Casa de Pedra e entorno imediato (MDGEO, 2018), incluindo os terrenos da ADA. Como
resultado, como esperado ao se observar a imagem de satélite da área de estudo, as drenagens outrora
presentes na ADA sofreram alterações motivadas pelo avanço da Cava do Corpo Norte e rebaixamento
inerentes a operação deste projeto. Assim, atualmente a ADA da Obra Emergencial da Cava do Corpo Norte
não intercepta cursos d’águas ou nascentes (Figura 26).
Já na porção do empreendimento cujo escoamento flui através de afluente do rio Paraopeba, tem-se a subbacia do córrego dos Moreiras, cuja cabeceira é composta pelas microbacias córrego Lagoa das Velhas e
Grota do Xavier, sendo que apenas a microbacia do córrego Lagoa das Velhas compõe a AID.
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Figura 26: Localização de registros de campo (nascentes na ADA).

1.5.3.1 - Demandas e usos consultivos da água
O uso das águas na bacia do Paraopeba é bastante diverso e relacionado às atividades econômicas
dominantes na bacia, caracterizando-se pelo abastecimento doméstico e industrial, irrigação, mineração,
dessedentação de animais e piscicultura.
Com destacada participação na história da mineração do estado, o Paraopeba tem áreas de mineração
distribuídas ao longo de toda a sua bacia, com ênfase para a produção de minério de ferro no Quadrilátero
Ferrífero. No trecho médio da bacia, além das mencionadas minerações de ferro, observam-se expressivas
CSN Mineração – Mina Casa de Pedra
Estudo de Impacto Ambiental – Obra Emergencial – Cava Corpo Norte
BPI_CSN_ALTBAN_EIA_LC_VOL II

Página 33 de 77

minerações de areia na região de Esmeraldas, e produção de hortaliças em Sarzedo, Igarapé, Mário Campos
e rio Manso.
A Figura 27, a seguir, ilustra a sobreposição dos pontos com autorização ou renovação de outorgas sobre as
áreas de influência do empreendimento, entre os anos de 2000 e 2015. Tem-se, portanto, o mapeamento
dos principais usuários de recursos hídricos superficiais das áreas de estudo. O Quadro 10, por sua vez, lista
os processos outorgados dentro dos limites da AII/AID da Obra Emergencial da Cava do Corpo Norte.

Figura 27: Localização dos usuários de recursos hídricos superficiais na área de estudo. Fonte: IGAM, 2015
(Adaptado pelo autor, 2019).
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PORTARIA
3869/ 2011
304/ 2011

Quadro 10: Usuários de recursos hídricos superficiais registrados na AII.
REQUERENTE
FINALIDADE
USO
CURSO D’ÁGUA
Minerações
Brasileiras Reunidas
S.A.
VALE S.A.

832/ 2013

VALE S.A.

298/ 2011

VALE S.A.

3868/ 2011

Minerações
Brasileiras Reunidas
S.A.

300/ 2011

VALE S.A.

1888/ 2013
2569/ 2010
3365/ 2010
825/ 2014

Mineração de
Manganês Nogueira
Duarte LTDA

Prefeitura Municipal
de Congonhas

541/ 2012

Barramento

Barramento em curso
d’água sem captação

Transposição
de corpo
d’água

Canalização e/ou
retificação de curso
d’água

Extração
mineral

Captação em
barramento e em curso
d’água com
regularização de vazão
(área máxima menor ou
igual a 5ha)

Consumo
industrial

Desassoream
ento ou
limpeza

Nacional Minérios S/A

-

Córrego do Meio

0,0167m³/
s

Afluente do
córrego da Lagoa
Velha

-

Captação em
barramento sem
regularização de vazão

Córrego do Meio

0,0001
m³/s

Captação em corpo
d’água (rios, lagos
naturais, etc.)

Córrego Grota do
Xavier

0,0022m³/
s

Dragagem, limpeza ou
desassoreamento de
curso d’água

Rio Maranhão
Sem nome
Afluente do
córrego Santo
Antônio

-

Transposição
Travessia rodoferroviária
de corpo
(pontes e bueiros)
d’água
Fonte: IGAM, 2015 (Organizado pelo autor, 2019). Legenda: N.A: Não se Aplica.
3112/ 2010

Afluente do
córrego da Lagoa
Velha
Córrego do Cedro
Afluente do
córrego da Lagoa
Velha

DEMANDA

Córrego dos
Cordeiros

-

--

Com o exposto, reitera-se que as demandas de recursos hídricos superficiais da área de estudo possuem
finalidade predominantemente industrial/mineral, tendo em vista que dos cinco requerentes de cessão de
usos dos recursos hídricos na AII, quatro são mineradoras. A exceção se dá para a prefeitura municipal de
Congonhas na solicitação para limpeza e desassoreamento do rio Maranhão e entorno imediato. Das três
captações de água mapeadas na AII, uma está também na AID, a jusante da ADA, em afluente do córrego
Lagoa da Velha, de uso da Vale S.A. (Portaria 3868/ 2011).
Ainda por meio da Figura 27, nota-se que as captações para abastecimento público na região estão
localizadas fora das áreas de influência do empreendimento. Segundo o exposto e o Atlas de Abastecimento
Urbano de Água (ANA, 2019), o município de Congonhas retira água dos mananciais Matriz (córrego Engenho,
córrego Bandeira e córrego João Pereira) (59%), do córrego Macaquinho (20%) e de 04 poços subterrâneos
(21%), todos com distância significativa da Obra Emergencial da Cava do Corpo Norte .
No corpo do rio Paraopeba, segundo as fontes aqui citadas, a primeira captação para fins de abastecimento
público ou humano a jusante da AII dista aproximadamente 128 km desta área de influência e está localizada
no município de São Joaquim de Bicas.
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Como uso não consultivo da água, destaca-se o Parque Ecológico da Cachoeira, no limite leste da AID,
próximo à foz do córrego Mãe d’Água no córrego Santo Antônio. No local é observado a cachoeira Santo
Antônio, atração turística e de lazer do município de Congonhas.
1.5.3.2 - Disponibilidade hídrica
O regime hidrológico dos cursos de água que drenam a área de estudo foi caracterizado por meio de dados
do Atlas Digital das Águas de Minas (SEAPA /SEMAD/ UFV, 2019), que compilam as informações das estações
fluviométricas operadas pela Agência Nacional de Águas (ANA). Assim, o Quadro 11 expõe as vazões de
referência do rio Maranhão e do rio Paraopeba nos trechos próximos a AII.
Quadro 11: Disponibilidade hídrica na área de estudo.
RIO PARAOPEBA
RIO MARANHÃO (FOZ)
(TRECHO ALTO/
FOZ DO MARANHÃO)
UPGRH
SF03
SF03
Coordenadas em decimais:
-20,5174 -43,9329
-20,5366/ -43,9519
Vazão Média de Longo
12,67 m³/s
23,53 m³/s
Termo (QMLT)
Vazão Mínima (Q7,10)
2,11 m³/s
3,94m³/s
30% Q7,10
0,63 m³/s
1,18 m³/s
Q95
3,79 m³/s
7,07 m³/s
Fonte: SEAPA/SEMAD/UFV, 2019.HÃO)

RIO PARAOPEBA
(TRECHO MÉDIO/
FOZ DO RIO MANSO)
SF03
-20,1723/-44,1614
63,27 m³/s
10,93 m³/s
3,28 m³/s
17,83 m³/s

Frente ao Quadro 11, cabe esclarecer:
•

•

•

Q7,10 corresponde à vazão específica mínima superficial registrada em 7 dias consecutivos em um
período de retorno de 10 anos. Trata-se de um cálculo de vazão com vantagens para aplicação de
obras hidráulicas, em vista de que sofre menos influência de erros operacionais e intervenções
humanas no curso de água do que a vazão mínima diária e é suficientemente mais detalhada que a
vazão mínima mensal. Tem-se, assim, uma vazão utilizada com frequência de indicador da
disponibilidade hídrica natural num curso de água, ou seja, para o indicador de 10 anos frente a 07
dias de medições pode-se estimar que o manancial não irá atender a vazão registrada nas medições,
em média, uma vez a cada dez anos (Em cursos d’água onde não houve regularização).
Q95% representa a vazão disponível em 95% do tempo na bacia, ou seja, se uma bacia possui a vazão
do Q95% igual a 100 m³/s significa que, no período de um ano, cerca de 18 dias (5% do ano) teriam
vazão inferior a este valor. Vale lembrar que a representação da disponibilidade neste parâmetro
representa a vazão “natural” (sem interferências) das bacias.
30% Q7,10 corresponde ao limite máximo para outorga, a fio d’água, para outorga no estado de Minas
Gerais (IGAM, 2010b).

1.5.3.3 - Balanço disponibilidade x demanda
O Atlas Digital das Águas de Minas (SEAPA /SEMAD/ UFV, 2019) também apresenta o panorama com o
balanço hídrico entre a vazão outorgada (demanda) e vazão média de longo termo (disponibilidade) para os
corpos d’água observados na região do empreendimento. A partir do coeficiente resultante deste balanço,
os rios e córregos são classificados como excelente, confortável, preocupante, crítico ou muito crítico.
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Para o escopo da Obra Emergencial da Cava do Corpo Norte, tem-se que o rio Paraopeba e o rio Maranhão
foram classificados como excelente (Quadro 12), o que significa que pouca ou nenhuma atividade de
gerenciamento é necessária.
Quadro 12: Panorama do balanço hídrico (disponibilidade X demanda) na área de estudo.

UPGRH
Área
Vazão Média de Longo Termo (QMLT)
Vazão outorgada
Relação outorgas/ QMLT
Classificação
Fonte: SEAPA/SEMAD/UFV, 2019

RIO MARANHÃO (TODA A BACIA)

RIO PARAOPEBA (TODA A BACIA)

SF03
704,17 km²
12,74 m³/s
0,63 m³/s
4,93 m³/s
Excelente

SF03
12.045,77 m³/s
177,70 m³/s
6,20 m³/s
3,49 m³/s
Excelente

O Atlas de Abastecimento Urbano de Água (ANA, 2019) corrobora com a análise do Quadro 12, ao informar
que os mananciais superficiais utilizados pelos municípios de Congonhas e Belo Vale atendem
satisfatoriamente a demanda por abastecimento de água da região.
Cabe registrar que o balanço entre a demanda e disponibilidade hídrica superficial nas regiões hidrográficas
mineiras foi realizado com base em um índice determinado pela razão entre a vazão de retirada para usos
consuntivos (vazão outorgada) e a vazão média de longo período. A vazão outorgada foi extraída do cadastro
de usuários outorgados disponibilizados nos sites do IGAM (rio estadual), enquanto a vazão média de longo
período foi obtida nos estudos de regionalização hidrológica realizados no âmbito do programa HIDROTEC.
Para a definição de faixas de classificação deste índice foram adotadas as mesmas faixas da situação da
Europen Enviropen Agency e das Nações Unidas, que utilizam o índice de retirada de água ou water
exploitation index.
1.5.3.4 - Análise dos períodos de cheia e vulnerabilidade a Inundações
Os fenômenos de cheias e vazantes (regime fluvial) dos rios estão relacionados aos períodos em que ocorre
maior ou menor precipitação pluviométrica, respectivamente. Considerando a série temporal da estação
meteorológica apresentada no diagnóstico de caracterização climática (vide Item 1.2.1 - ), é possível perceber
que o incremento nos valores de precipitação (em milímetros) está associado aos meses de novembro a
março, definindo o período de cheias dos rios. Para o intervalo entre abril e outubro, o fenômeno
predominante é o de vazante, onde o nível dos rios, em geral, diminui. Cabe ressaltar que estes fenômenos
também estão associados a outros fatores, tais como: relevo, presença de vegetação ciliar e nascentes e
aspectos geológicos/pedológicos, dentre outros.
O Atlas de Vulnerabilidade a Inundações, escala 1: 1.000.000, publicado pela Agência Nacional de Águas
(ANA, 2014), identifica a ocorrência e os impactos das inundações graduais nos principais rios das bacias
hidrográficas brasileiras. O documento, elaborado em conjunto com os entes estaduais, gestores de recursos
hídricos e defesa civil, foi produzido em duas etapas: i) elaboração de mapas contendo a frequência (alta,
média e baixa) de ocorrência de inundações graduais e o grau dos impactos (alto, médio e baixo) a elas
associados em cada trecho de curso d’água vulnerável, conforme informações disponibilizadas pelos Estados;
ii) revisão pelos Estados dos mapas de vulnerabilidade a inundações elaborados pela ANA a partir do
cruzamento das informações de frequência e impactos, gerando as classes de vulnerabilidade.
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A frequência indicada está associada ao período de registro/observação de eventos de inundação. O grau
baixo corresponde ao intervalo de 10 anos sem observar eventos de inundação. O grau médio está associado
com o registro/observação de eventos entre 5 e 10 anos. Já o grau alto indica eventos observados em um
período inferior a cinco anos. Os impactos associados aos eventos de inundação estão categorizados em: i)
baixo grau, quando os danos ocorrem localizados; ii) médio grau, quando os danos são razoáveis a serviços
essenciais, instalações e obras de infraestrutura públicas e residências; e iii) grau alto, quando associado ao
alto risco à vida humana e danos significativos a serviços essenciais, instalações e obras de infraestrutura e
residências.
Os cruzamentos das classes de vulnerabilidade do Atlas com o polígono das áreas de influência do
empreendimento indicam que há 02 cursos hídricos vulneráveis a inundações na AII: córrego Santo Antônio
e córrego do Cedro, ambos com alta vulnerabilidade, impacto e frequência.
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Figura 28: Rio e córregos vulneráveis a inundação na AII/AID. Fonte: ANA, 2014 (Adaptado pelo autor, 2019).

1.5.4 - Caraterização da Qualidade das Águas Superficiais
1.5.4.1 - Aspectos Metodológicos
O presente diagnóstico apresenta a avaliação da qualidade das águas nos rios e córregos inseridos nas áreas
de influência da Obra Emergencial do Corpo da Cava Norte, realizada antes da implantação deste
empreendimento, com intuito de conhecer previamente a qualidade dos recursos hídricos da região.
A avaliação e o monitoramento da qualidade da água contemplam, em geral, o estudo de parâmetros físicoquímicos. A utilização de variáveis físicas e químicas apresenta algumas vantagens na avaliação de impactos
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ambientais em ecossistemas aquáticos, tais como a identificação imediata de modificações nas propriedades
físicas e químicas da água, a detecção precisa da variável modificada e a determinação dessas concentrações
alteradas (GOULART; CALLISTO, 2003). Além disso, a análise dessas variáveis é indispensável, uma vez que
alterações em seus valores, normalmente, ocasionam mudanças na composição e estrutura de toda a biota
aquática (MACÊDO, 2003).
O Quadro 13, a seguir, apresenta os parâmetros investigados e os métodos de análise aplicados nas amostras
de águas superficiais das áreas de influência do empreendimento. As campanhas de campo foram realizadas
mensalmente entre janeiro e dezembro de 2018 pela equipe da ECOAR, a serviço da CSN Mineração, no
âmbito do programa de monitoramento das águas superficiais, dos efluentes líquidos industriais, oleosos e
sanitários do Complexo Casa de Pedra. Registra-se que dos 23 parâmetros analisados para o Ponto Q15,
somente dez foram também avaliados para o P10.
Quadro 13: lista de parâmetros analisados no diagnóstico de qualidade das águas superficiais Obra Emergencial do
Corpo da Cava Norte.
PONTOS DE COLETA
PARÂMETRO ANALISADO
MÉTODO DE ANÁLISE¹
Q10
Q15
Amônia
X
SMEWW 4500 NH3 F
Condutividade
X
X
SMEWW 2510 B
Cor verdadeira
X
X
SMEWW 2120 C
DBO
X
SMEWW 5210 B
DQO
X
SMEWW 5220 B
Fenol
X
SMEWW 5530 C
Ferro Solúvel
X
X
SMEWW 3111 B
Ferro Total
X
SMEWW 3111 B
Manganês Solúvel
X
X
SMEWW 3111 B
Manganês Total
X
X
SMEWW 3111 B
Nitrato
X
ABNT NBR 12620
Nitrito
X
SMEWW 4500 NO2 B
Óleos e Graxas
X
SMEWW 5520 B
Oxigênio Dissolvido
X
SMEWW 4500 O C
pH
X
SMEWW 4500 H+
Sólidos Dissolvidos Totais
X
X
SMEWW 2540 C
Sólidos Suspensos Totais
X
X
SMEWW 2540 D
Sólidos Totais
X
X
SMEWW 2540 B
Turbidez
X
X
SMEWW 2130 B
Coliformes Termotolerantes ²
X
SMEWW 9223 B
Coliformes Totais
x
SMEWW 9223 B
Streptococcus fecais
x
x
SMEWW 9230 B
Escherichia Coli
x
Fonte: Dados fornecidos pelo empreendedor, não publicado. (adaptado pelo autor, 2019)
Legenda: 1 SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22ª Ed - Métodos 1060C e 9060.
²Coliformes Termotolerantes quantificados como Escherichia coli;

Os procedimentos de coleta seguiram as orientações contidas na norma da ABNT NBR 9897:1987 –
Planejamento de Amostragem de Efluentes Líquidos e Corpos Receptores e pela ABNT NBR 9898: 1987 –
Preservação e Técnicas de Amostragem de Efluentes Líquidos e Corpos Receptores. Além disso, foram
observadas também as orientações contidas no Standard Methods for the Examination of Water &
Wastewater (APHA, 2005).
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Sabe-se que a operação da Mina Casa de Pedra, em seus diversos segmentos, possui uma abrangência
espacial que transcende o alcance das áreas de influência da Obra Emergencial do Corpo da Cava Norte. Por
este motivo, para a elaboração do diagnóstico em tela, foram selecionados os pontos presentes no programa
de monitoramento das águas superficiais, dos efluentes líquidos industriais, oleosos e sanitários do Complexo
Casa de Pedra que fossem representativos para o empreendimento em análise. Assim, a rede amostral
adotada para este diagnóstico contempla pontos de coleta inseridos nas microbacias interceptadas pela AID.
Os mencionados pontos são apresentados no Quadro 14 e na Figura 29.

PONTO

Quadro 14: Pontos de coleta para análise da qualidade da água na área de estudo.
COORDENADAS
CURSO D’ÁGUA
OBSERVAÇÃO
ÁREA DE DRENAGEM1

UTM SIRGAS 2000 – 23K

Jusante da captação
10Q
Córrego Poço Fundo
Microbacia Poço Fundo
0614927/7738128
d’água
Jusante da captação
Sub-bacia do córrego dos
15Q
Córrego Grota do Xavier
0610262/7738093
d’água
Moreiras
Fonte: Dados fornecidos pelo empreendedor [não publicado].
Legenda: 1 Divisão adotada por meio da hidrografia ottocodificada da bacia do rio São Francisco, na escala 1:50.000
(IGAM, 2010).
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Figura 29: Mapa de Localização dos pontos de coleta e análise de água superficial na área de estudo.

Os resultados obtidos foram analisados a partir dos limites de concentração máximos e mínimos
determinados pelas legislações estadual e federal vigentes, ou seja, aqueles definidos pela Deliberação
Normativa Conjunta COPAM/CERH nº. 01/2008 e pela Resolução CONAMA nº. 357/2005, respectivamente.
Registra-se que, de acordo com a Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH nº. 01/2008, os corpos da
bacia do rio Paraopeba recebem o enquadramento de Classe 02.
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1.5.4.2 - Resultados Obtidos
O ANEXO 1 apresenta os resultados obtidos por meio das análises laboratoriais das águas coletadas nas áreas
de influência do empreendimento. As células em vermelho correspondem às amostras que apresentaram
ultrapassagens aos limites máximos ou mínimos previstos na Resolução CONAMA n°357/2005 e/ou na
Deliberação COPAM/CERH nº01/2008.
Dos 23 parâmetros analisados, apenas um (ferro solúvel) registrou resultados em desconformidade com os
limites estabelecidos pela Resolução CONAMA n° 357/2005 ou pela Deliberação COPAM/CERH nº 01/2008
(Figura 30).

Figura 30: Resultados de ferro solúvel nas amostras de água superficial da área de estudo. Fonte: Dados
fornecidos pelo empreendedor (Adaptado pelo autor, 2019).

A detecção de ferro solúvel em concentrações acima dos limites estabelecidos na legislação pode ter ocorrido
em função da presença destes elementos no substrato geológico da bacia de drenagem do rio Paraopeba e
de seus afluentes. Este cenário é amparado pelo notório saber da presença de ferro no substrato do
Quadrilátero Ferrífero, vide a concentração de empreendimentos voltados a extração e beneficiamento de
ferro na região. Nota-se, ainda, um aumento das concentrações de ferro nas amostras coletadas na estação
chuvosa (janeiro a março) devido ao carreamento de solos e a ocorrência de processos de erosão das
margens. Assim, a fragmentação das rochas da bacia de drenagem contribui para elevação destes minerais,
tanto na forma dissolvida como particulada, esta última associada principalmente aos sedimentos argilosos.
Adicionalmente, cabe mencionar que as amostras coletadas na área de estudo foram também analisadas
para parâmetros indicadores de lançamento de efluentes orgânicos na água, como Oxigênio Dissolvido (OD),
sólidos suspensos, nitrito, nitrato, Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e Coliformes Termotolerantes. A
concentração de OD nos ambientes aquáticos, particularmente, é determinada por um balanço entre a
produção deste gás pelos produtores primários, o consumo pelos heterotróficos e a difusão na água, sendo
esta última bastante influenciada pela temperatura. Em águas de boa qualidade, são observadas maiores
concentrações, enquanto que em corpos de água que recebem cargas orgânicas, o aumento na demanda
desse elemento leva ao rápido consumo do mesmo, ocasionando na redução de suas concentrações
(MACÊDO, 2003; CHAPMAN, 1992). Já a Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) representa a quantidade
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de oxigênio necessária para decompor a matéria orgânica por via biológica, logo, a DBO acima do Limite
Máximo Permitido (LMP) também é um indicador de presença de carga orgânica na água.
Com relação a série de nutrientes, sabe-se que o nitrito pode ser encontrado na água como produto da
decomposição biológica, devido à ação de bactérias ou outros microrganismos sobre o nitrogênio amoniacal
(GADELHA et al., 2005). Os esgotos sanitários constituem, em geral, a principal fonte de nitrogênio orgânico
nas águas, devido à presença de proteínas e de nitrogênio amoniacal, resultantes da hidrólise da ureia na
água (CETESB, 2018). Registra-se que não foram observadas ultrapassagens de OD, sólidos suspensos, DBO
e série de nutrientes nos locais investigados.
Ainda no que concerne parâmetros que atuam como indicadores de esgoto doméstico nas águas, destacamse a ausência de ultrapassagens ao LMP definido na Resolução CONAMA n° 357/2005 e na Deliberação
COPAM/CERH nº 01/2008 para coliformes termotolerantes em todas as amostras coletadas no ano de 2018.
Neste estudo, o parâmetro coliformes termotolerantes foi quantificado como Escherichia coli. O “E. coli é de
origem exclusivamente fecal, estando sempre presente, em densidades elevadas, nas fezes de humanos,
mamíferos e pássaros, sendo raramente encontrada na água ou solo que não tenham recebido contaminação
fecal” (CETESB, 2018).
Em tempo, outro parâmetro que, apesar de não possuir limite legal, pode sinalizar a degradação das águas
de um rio é a condutividade. Este parâmetro fornece uma boa indicação das modificações na qualidade da
água. Em águas naturais, a condutividade elétrica geralmente oscila de 10,0 a 100,0 µS/cm, sendo que os
valores superiores a 100,0 µS/cm indicam ambientes impactados (CETESB, 2018; SANTOS-NETO, 2010). Todas
as amostras coletadas na área de estudos apresentaram valores de condutividade abaixo de 100,0 µS/cm.

1.6 - GEOLOGIA E GEOTECNICA
1.6.1 - Aspectos Metodológicos
O diagnóstico geológico da área prevista para Obra Emergencial da Cava do Corpo Norte foi realizado por
meio do levantamento de dados na literatura especializada relativos à geologia e arcabouço estrutural da
região que compreende o sítio do empreendimento. Incluiu, ainda, a elaboração do mapa geológico das áreas
de influência, elaborado a partir dos dados disponibilizados pelo Projeto Geologia do Quadrilátero Ferrífero
– Integração e Correlação Cartográfica em SIG, folha geológica Casa de Pedra (SF. 23‐X‐A‐III‐3), na escala
1:50.000 (LOBATO et.al, 2005).
Os aspectos geotécnicos, por sua vez, foram compilados, por vezes reproduzidos, do estudo realizado por
D’Alessandro (2009) sobre o maciço rochoso da Mina Casa de Pedra.
1.6.2 - Caracterização Regional
A AII está inserida na província mineral denominada Quadrilátero Ferrífero (QF), na área central do estado
de Minas Gerais. Esta província compreende o alinhamento de várias serras com mineralizações de ferro e
elevado potencial metalogenético, formando a figura aproximada de um quadrilátero com aproximadamente
7.000 km2 e altitudes que variam dos 800 aos 2.000 metros.
O Quadrilátero Ferrífero está inserido na borda sudeste do Cráton do São Francisco, que corresponde a
fragmentos crustais de uma unidade tectônica de idade arqueana, parcialmente retrabalhada durante o
Neoproterozoico (Almeida, 1977). O quadro morfotectônico do QF é o resultado de, ao menos, dois eventos
de deformação:
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•

•

A orogênese Transamazônica (2.1-2.0 Ga2), de natureza extensional e posteriormente compressional,
é associada à formação de domos granítico-gnáissicos e à nucleação de sinclinais regionais, gerando
um cinturão de dobramentos e cavalgamentos com vergência para NW e desenvolvimento de zonas
de cisalhamento e dobras em escala regional sobre as rochas vulcanossedimentares do Supergrupo
Minas e unidades mais antigas.
A orogênese Brasiliana (0.8-0.6 Ga), interpretada como um evento compressional que promoveu um
cinturão de cavalgamentos vergentes para oeste, provocando inversão, translação e rotação das
sinclinais em torno das estruturas dômicas (CHEMALE JR. et al., 1994; AZEVEDO et al., 2015).

A complexidade e justaposição de processos geológicos, marcados pela formação de bacias sedimentares e
pela tectônica cíclica durante o Arqueano e o Paleoproterozóico, conferiu aos terrenos do Quadrilátero
Ferrífero uma alternância de relevo de domos e quilhas. As rochas metassedimentares do Supergrupo Minas
afloram em quilhas sinclinais limitadas por domos cristalinos e terrenos greenstones, correspondentes à
sequência metavulcanossedimentar do Supergrupo Rio das Velhas (SANGLARD et al., 2014).
Assim, os domos são constituídos por rochas cristalinas arqueanas, em que se destacam os gnaisses
polideformados e, subordinadamente, granitos, granodioritos e anfibolitos arqueanos e que foram
remobilizados durante o Proterozóico (UHLEIN; NOCE, 2012). Já as cristas das anticlinais e das falhas de
empurrão são sustentadas predominantemente por quartzitos e itabiritos do Supergrupo Minas. Destaca-se
que, ao longo das linhas de charneira destas dobras, estão situados diversos depósitos de minério de ferro.
A Figura 31 ilustra a geologia simplificada do Quadrilátero Ferrífero e a respectiva distribuição das unidades
geológicas ali incidentes, bem como as principais feições estruturais. Já a Figura 51, apresentada no
diagnóstico geomorfológico (Item 1.7.2 - ), ilustrou as estruturas sinclinais e homoclinais da AII da Obra
Emergencial da Cava do Corpo Norte.

2

Ga: Bilhões de anos.
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Figura 31: Esboço de unidades geológicas do Quadrilátero Ferrífero. Quadrado em vermelho sinaliza a área de
estudo. Fonte: Alkmin et.al, 2017.

1.6.3 - Caracterização das Áreas de Influência
De natureza complexa, o arcabouço geológico da AII é constituído por quatro grandes unidades
litoestratigráficas: complexos granito‑gnáissicos metamórficos, que formam o embasamento cristalino,
sotoposto à sequência arqueana de rochas metavulcano-sedimentares do Supergrupo Rio das Velhas e, sobre
eles, dois espessos pacotes de rochas metassedimentares proterozoicas: o Grupo Itacolomi e o Supergrupo
Minas. Pontualmente ocorrem ainda corpos granitóides de idade paleoproterozóica intrusivos nas rochas do
Complexo Metamórfico e nas rochas supracrustais do Supergrupo Rio das Velhas (Quadro 15 e Figura 32).
Quadro 15: Perfil litoestratigráfico das áreas de influência do empreendimento.

Cenozoico

ERA

SUPER
GRUPO

-

GRUPO

Formações
superficiais
recentes

ABRANGÊNCIA
(%)
AII
AID

FORMAÇÃO

LITOTIPO

N34dl - Depósitos
residuais e
detríticos recentes

Laterita e detritos ferruginosos não
cimentados.

14,7

33,3

N34al - Depósitos
aluviais recentes

Aluvião: areia, argila e cascalho.

1,0

0,3

Eca - Depósitos
elúvio-coluviais

Canga: capeamento limonítico
contendo, em muitos lugares,
detritos, calhaus e matacões de
formação ferrífera e hematita
cimentados.

4,1

12,3
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ERA

GRUPO

FORMAÇÃO

LITOTIPO

-

Itacolomi

PP2i- Fácies
Itacolomi

Filito e xisto, Quartzito ferruginoso e
formação ferrífera, Quartzito com
lentes de conglomerado.

16,9

13,7

-

PP2gram -Tonalito
Alto Maranhão/
Suite Alto
Maranhão

Tonalito, granodiorito e migmatito,
Esteatito e pedra sabão, Quartzito,
Quartzo.

2,5

-

4,1

5,6

4,4

13,7

PP1mp - Não
identificado
(dm)(ff)(fl)(qt)
PP1mpc Cercadinho

Itabirito hematítico, magnetítico
indiferenciados, corpos de hematita,
zonas manganesíferas.

8,6

17,9

PP1mcb - Batatal

Filito cinza-escuro, de granulação fina
e quartzo-muscovita xisto.

0,3

0,1

PP1mcm - Moeda

Quartzito cinza-claro a pardoavermelhado-claro, granulação média
a muito grossa, estratificação
cruzada. Filito multicolorido arenoso
e quartzo-muscovita xisto
intercalado.

0,9

1,0

Nova Lima

A34rn

Xisto verde metassedimentar e
metavulcânico e filito; quartzito e
grauvaca, Filito, Esteatito, Esteatito,
Talco xisto, Formação Ferrífera

18,4

-

-

A3bf
(Embasamento)

Gnaisse e granito; migmatito
(Na área de estudo recobertos por
diques diabásicos)

24,1

1,9

Supergrupo Minas

PP1mic – Cauê

Supergrupo rio
das velhas

Supergrupo Minas

Piracicaba

Quartzito e filito, com lentes de
formação ferrífera e dolomito,
Dolomito, Formação ferrífera, Filito,
Quartzito.
Quartzito, Filito cor de alumínio,
quartzo-muscovita xisto, quartzito,
quartzito ferruginoso, Formação
ferrífera.

Complexo
Bonfim

Paleoproterozóico

Paleoproterozóico

-

Arqueano

ABRANGÊNCIA
(%)
AII
AID

SUPER
GRUPO

Itabira

Caraça

Fonte: Lobato et al., 2005 (Organizador pelo Autor, 2019)
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Figura 32: Mapa Geológico da AII na área de estudo. Fonte: Lobato et al., 2005 (Elaborado pelo Autor, 2019).

O empreendimento está localizado no limite sudoeste do Quadrilátero Ferrífero, próximo à junção dos
sinclinais Moeda e Dom Bosco, ao sul da Falha do Engenho. A AID percorre, portanto, três grandes falhas
geológicas de empurrão: Falha do Esmeril, Falha Argentina e Falha do Batateiro.
O arcabouço litológico no qual as áreas de influência do empreendimento estão inseridas pertence
majoritariamente ao embasamento cristalino do Complexo Bonfim, aflorante na porção oeste da AII, ao
Supergrupo Rio das Velhas (Grupo Nova Lima), de idade arqueana e ao Supergrupo Minas (grupos Caraça,
Itabira e Piracicaba) do Paleoproterozoico, descritos a seguir.
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1.6.3.1 - Embasamento cristalino (Complexo Bonfim)
As rochas mais antigas da área de estudo são agrupadas no complexo granito-gnaissico-migmatitico
constituída por uma grande variedade de tipos petrográficos, sendo dividida em complexos que recebem
denominação locais diferentes. Nas áreas de influência da Obra Emergencial da Cava do Corpo Norte são
identificadas como Complexo Bonfim, aflorante nas escarpadas da Serra da Moeda, oeste da AII.
Segundo Carneiro et al., (1995), as rochas dos complexos granito-gnáissicos do Quadrilátero Ferrífero tiveram
sua cristalização entre 2.900 e 3.300 Ma. Além dos gnaisses, outras duas gerações de rochas plutônicas
neoarqueanas foram determinadas por Alkmin & Marshak (1998) na região: plútons calcialcalinos de 2.7802.770 Ma e granitos anarogênicos de 2.730-2.710 Ma (LOPEZ, 2017).
Ainda segundo Carneiro (op.cit), esse terreno constitui-se de um anel externo de rochas gnáissicas com
foliação pouco desenvolvida (gnaisse Souza Noschese) e um núcleo interno de gnaisses com bandas félsicas
e máficas e composição geral granodiorítica (gnaisse Alberto Flores). Os gnaisses Souza Noschese possuem
cor cinza clara, granulação fina a média e são essencialmente constituídos por quartzo, oligoclásio e
microclínio, podendo conter muscovita, biotita e epidoto. Os gnaisses Alberto Flores têm coloração cinza,
granulação média a grossa e são, essencialmente, constituídos por quartzo, oligoclásio e microclínio; de
forma subordinada, podem ocorrer biotita, muscovita, epídoto e clorita (CARNEIRO, 1992).
As rochas do Complexo Bonfim são aflorantes na porção oeste da AII e correspondem a litologia
predominante na sub-bacia do córrego do Moreiras. Cabe registrar que embora o Complexo Bonfim esteja
presente em extensa área da AII, as rochas granito-gnáissicas ali observadas são pouco representativas na
AID, com menos de 2% desta área de influência. Registra-se ainda expressivos diques diabásicos sobrepostos
as rochas granito-gnaissico-migmatitico (Figura 33 e Figura 34).

Figura 33: Lajeado de gnaisses Alberto Flores na Serra
da Moeda. Fonte: RUCHKYS, 2007.

Figura 34: Lajeado de gnaisses Alberto Flores na Serra
da Moeda. Fonte: RUCHKYS, 2007.

1.6.3.2 - Supergrupo Rio das Velhas
A sequência do tipo greenstone belt arqueana denominada Supergrupo Rio das Velhas é representada na
área em estudo pelo Grupo Nova Lima. O Grupo Nova Lima é formado principalmente por uma associação
de rochas vulcânicas e sedimentares, com metamorfismo de baixo grau (UHLEIN; NOCE, 2012), tais como
xistos, filitos, e, em medida menor, formações ferríferas. Uma subdivisão clara desse grupo não foi possível
devido ao extremo grau de intemperismo que alterou unidades constituintes. As rochas intemperizadas
mostram cores amareladas, vermelhas e roxas, além de clara foliação.
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Simmons (1968) apresenta uma classificação das rochas baseada na presença ou ausência das formações
ferríferas e de filitos ferruginosos, rochas que são consideradas mais novas do que os filitos não ferruginosos.
Outra abordagem de classificação referem-se as rochas quartzosas, mais antigas e localizadas ao longo do
eixo da anticlinal. O contato entre as rochas do Grupo Nova Lima, cujas dobras tem direção norte, e as rochas
do Supergrupo Minas, de direção leste, é nitidamente discordante. O grupo Nova Lima é provavelmente o
mais velho do Supergrupo Rio das Velhas (GAIR, 1962). A estimativa de seus limites superior e inferior é
dificultada pelo elevado nível de deformação e grau de alteração das rochas. A espessura mínima foi
estimada em aproximadamente 900 m.
Na área de estudo, as rochas do grupo Nova Lima ocorrem concentradas no sudeste da AII, com predomínio
da fácies xistosas, como quartzo-xisto (Figura 35) e clorita-xisto (Figura 36), com venulação quartzosa (Figura
37). Notam-se também, de forma pontual, níveis grafitosos em meio ao clorita-xisto (Figura 38).

Figura 35: Quartzo-xisto amarelado registrado na Mina
Casa de Pedra.

Figura 36: Xisto clorítico, com níveis acinzentado
(grafitoso) registrado na Mina Casa de Pedra.

Figura 37: Xisto clorítico com intercalação quartzosa
registrado na Mina Casa de Pedra.

Figura 38: Xisto do Grupo Nova Lima. Fonte: Oliveira,
2013.

1.6.3.3 - Supergrupo Minas
O Supergrupo Minas é uma sequência metassedimentar de idade paleoproterozóica (BABINSKI et al., 1991;
MACHADO et al., 1989), cuja organização estratigráfica, em essência, permanece a mesma desde a definição
original de Derby (1906), sendo constituído por xistos, quartzitos, dolomitos e formação ferrífera, assentadas
discordantemente sobre gnaisses e micaxistos. A proposição estratigráfica de Dorr (1969) para o Supergrupo
Minas, com a incorporação dos resultados alcançados pelos estudos de Renger et al., (1994) e Almeida et. al.
(2002), é composta por cinco grandes grupos que atingem mais de 4.000 m de espessura de sedimentos.
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Em síntese, da base para o topo, tem-se a base da unidade ocupada pelo Grupo Caraça que repousa
discordantemente sobre as unidades vulcanosedimentares do Supergrupo Rio das Velhas e é subdividido em
duas formações: a Formação Moeda, inferior, e a Formação Batatal, superior.
A Formação Moeda é uma formação composta por quartzitos, quartzo-sericita xisto com lentes de filito
intercaladas, quartzito filítico, quartzo-mica xisto e conglomerado (Figura 41 e Figura 42). A espessura
máxima atribuída a esta formação é de 1.200 m e a média é cerca de 200 m. Caracteriza-se também pela
rápida e extrema variação de espessura em certos locais do QF (WALLACE, 1958 e DORR, 1969 apud
OLIVEIRA, 2013)
Na sequência, o Grupo Itabira compreende duas formações: a Formação Cauê, inferior, e a Formação
Gandarela, superior. O contato da Formação Cauê com a Formação Batatal é gradacional por alguns
centímetros a metros. Compreende rochas como itabirito (usualmente com laminação de quartzo e
hematita, às vezes de magnetita, dolomita e anfibólio), itabirito dolomítico, itabirito anfibolítico e pequenas
lentes de xistos, filitos e margas (Figura 39 e Figura 40). Sucede gradacionalmente a Formação Gandarela
formada, essencialmente, de margas, filito dolomítico, dolomitos puros a ferruginosos e filito. Na área de
intervenção da Obra Emergencial da Cava do Corpo Norte (ADA) predominam rochas da Formação Cauê
sobrepostas a canga laterítica.

Figura 39: Formação ferrífera da Formação Cauê no
Corpo Oeste da Mina de Casa de Pedra.

Figura 40: Detalhe de formação ferrífera da Formação
Cauê no Corpo Oeste da Mina de Casa de Pedra.

Figura 41: Quartzito Moeda aflorante nas imediações
do Corpo Oeste da Mina Casa de Pedra.

Figura 42: Quartzito Moeda róseo aflorante nas
imediações do Corpo Oeste da Mina Casa de Pedra.
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Do ponto de vista geotécnico, na Mina Casa de Pedra são observadas diversas classificações de Itabiritos da
Formação Cauê, podendo ser rico brando (entre 58% e 64% de Ferro), rico compacto (entre 52% e 64% de
Ferro) e intermediário brando (entre 52% e 58% de Ferro) (D’ALESSANDRO, 2009).
O Itabirito rico brando e intermediário brando ocorrem com resistência predominante de R2 (branda)3,
podendo variar a R1 (muito branda)4 e R3 (medianamente resistente)5, o que leva exclusivamente a processos
de ruptura circulares. A única estrutura incipiente é a foliação com caimento da direção NE e E. A foliação
com caimento NE tem espaçamento centímetro o que leva a um grau de faturamento F5 (extremamente
fraturada) e F4 (muito fraturada), a foliação com caimento para E tem espaçamento da ordem de 50 cm, o
que leva a um grau de faturamento F3 (medianamente fraturada) e F5 (extremamente fraturada). A foliação
de NE é plano axial, plana e lisa, e com cobertura menor que 1 mm, já a foliação para E é de fase de
cisalhamento raso com geração de transpressão local.
O itabirito rico compacto, por sua vez, ocorre com resistência R4 (resistente)6 podendo variar em menores
proporções a R5 (muito resistente)7, o que leva a processos de ruptura exclusivamente planares e em cunha.
As rochas desta tipologia encontram-se fraturada na direção NW-SE e na direção NE-SW com caimento
subvertical e espaçamento médio de 20 cm, o que leva a um grau de faturamento F3 (medianamente
fraturada), onde a foliação cai invariavelmente na direção NE e não apresenta grande redução na estabilidade
do material. As fraturas são planares e lisas, enquanto a foliação apresenta-se fechada, o bandamento
dobrado confere uma maior resistência ao material (D’ALESSANDRO, 2009).
Por último, sobre os itabiritos da Formação Cauê, observa-se na Figura 43, o Grupo Piracicaba por meio das
seguintes formações: Cercadinho, Fecho do Funil, Taboões e Barreiro. A Formação Cercadinho, presente na
porção oeste da AID, é composta por um conjunto de rochas dominantemente clásticas (quartzitos, filitos,
filitos carbonosos e xistos), com raras lentes de dolomitos (Figura 44). Ocorre de forma indivisa na AID,
recoberta por lateritas e detritos ferruginosos não cimentados.

Figura 43: Xistos do Grupo Piracicaba.

Figura 44: Lentes conglomeráticas em quartzito do
Grupo Piracicaba.

3

Canivete corta a amostra, mas não molda (D’ALESSANDRO,2009).
Esmigalha-se com impacto da ponta do martelo, raspada por canivete (D’ALESSANDRO,2009).
5
Golpe firme martelo faz sulco de 5mm, canivete raspa a superfície (D’ALESSANDRO, 2009).
6
Um golpe de martelo fratura a amostra na mão (D’ALESSANDRO, 2009).
7
Muitos golpes de martelo fratura (D’ALESSANDRO, 2009).
4
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Do ponto de vista geotécnico, o xisto clorítico da Mina Casa de Pedra ocorre com resistência predominante
R3 (medianamente resistente)8, podendo variar a R4 (resistente)9, que leva a um processo de
escorregamento planocircular e planar. O bandamento encontra-se quase todo obliterado pela foliação com
caimento NE, que se encontra fechada. A foliação com caimento para N e S é a mais proeminente e são da
fase de cisalhamento com geração de transcorrência local. A rocha encontra-se fraturada na direção NW - SE
e na direção NE -SW com caimento subvertical e espaçamento médio de 60 cm, o que leva a um grau de
faturamento F2 (pouco fraturada). A foliação para E tem abertura maior do que 1 mm e apresenta lineação
de estiramento, o que indica movimentação.
A diferenciação entre o xisto clorítico e o xisto básico se dá no fato que o segundo apresenta resistência R3
(medianamente resistente), podendo variar a R2 (branda)10 e R1 (muito branda)11.
1.6.3.4 - Formações Superficiais – Coberturas detrito-lateríticas
Conforme evidenciado na Figura 45, a ADA da Obra Emergencial da Cava do Corpo Norte é recoberta
majoritariamente por rochas da Formação Cauê sobrepostas por cobertura dendrito-laterítica (Canga). As
cangas serão também descritas no diagnóstico pedológico (1.8.2 - ) e estão presentes em pouco mais de 33%
da AID.
A canga (Figura 46) é um produto de alteração de espessura variável de 2 a 10 m, consistindo de fragmentos
de formação ferrífera, hematita compacta e minoritariamente outros minerais, cimentados por óxido de
ferro hidratado. Seu conteúdo de ferro varia em média de 40 a 60% (Oliveira, 2013; Mourão, 2007).
A origem da canga é associada por Dorr (1969) ao ferro dissolvido no processo de intemperismo e depositado,
durante as estações secas, pela evaporação da água subterrânea, que cimentou os detritos provenientes da
desagregação das rochas da Formação Cauê. Foi classificada por Dorr (1969 apud Mourão, 2007) em três
tipos:
•

•
•

Canga rica: é uma brecha ou conglomerado de hematita compacta cimentada por pouca limonita,
com teor de ferro superior a 66%. O cimento preenche total ou parcialmente os interstícios dos grãos,
no entanto, a maior parte dos poros encontra-se vazia;
Canga comum: é constituída por lascas de hematita e fragmentos de itabirito em proporção de 20%
a 80% da rocha, cimentados por limonita; e
Canga química: consiste, principalmente, de limonita cimentando argila e solo ferruginoso. Exibe
baixa porosidade e permeabilidade.

As cangas, como anteriormente retratado, possuem alta capacidade de suporte e moderada alta resistência
ao corte e à penetração, sendo que crostas lateríticas, com espessuras e coerências variáveis, são fatores de
resistência aos diferentes processos erosivos.

8

Golpe firme martelo faz sulco de 5mm, canivete raspa a superfície (D’ALESSANDRO, 2009).
Um golpe de martelo fratura a amostra de mão (D’ALESSANDRO, 2009).
10
Canivete corta a amostra, mas não molda (D’ALESSANDRO, 2009).
11
Esmigalha-se com impacto da ponta do martelo, raspada por canivete (D’ALESSANDRO, 2009).
9
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Figura 45: Paisagem do campo rupestre arbustivo
desenvolvido sobre canga de itabirito na Serra da
Moeda. Fonte: SCHAEFER et al., 2015.

Figura 46: Couraça ferruginosa (canga) observada na
Serra da Moeda. Fonte: Oliveira, 2013.

1.7 - GEOMORFOLOGIA
1.7.1 - Aspectos Metodológicos
O diagnóstico geomorfológico Obra Emergencial da Cava do Corpo Norte apresenta os domínios
morfoestruturais, regiões geomorfológicas e unidades de relevo observadas nas áreas de influência deste
empreendimento. Assim, o conteúdo em tela utiliza-se da divisão taxonômica do relevo proposta pelo
Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE) no Manual Técnico de Geomorfologia (IBGE, 2009).
Os Domínios Morfoestruturais (1° Táxon) compreendem os maiores táxons na compartimentação do relevo.
Ocorrem em escala regional e organizam os fatos geomorfológicos segundo o arcabouço geológico marcado
pela natureza das rochas e pela tectônica que atua sobre elas. Esses fatores, sob efeitos climáticos variáveis
ao longo do tempo, geraram amplos conjuntos de relevos com características próprias, cujas feições embora
diversas, guardam, entre si, as relações comuns com a estrutura geológica a partir da qual se formaram.
O 2° Táxon representa compartimentos inseridos nos domínios morfoestruturais que, sob a ação dos fatores
climáticos pretéritos e atuais, lhes conferem características genéticas comuns, agrupando feições
semelhantes, associadas às formações superficiais e às fitofisionomias. Na sua identificação também são
consideradas, além dos aspectos mencionados, sua distribuição espacial e sua localização geográfica, em
consonância com algumas regiões classicamente reconhecidas. São exemplos de regiões geomorfológicas:
Planalto da Borborema, Chapada Diamantina, Chapadas do São Francisco, Serra do Espinhaço, Serra da
Mantiqueira e o Planalto das Araucárias.
O 3° Táxon define um arranjo de formas altimétricas e fisionomicamente semelhantes em seus diversos tipos
de modelados. Cada unidade geomorfológica evidencia seus processos originários, formações superficiais e
tipos de modelados diferenciados dos demais. O comportamento da drenagem, seus padrões e anomalias
são tomados como referencial à medida que revelam as relações entre os ambientes climáticos atuais ou
passados e as condicionantes litológicas ou tectônicas. São exemplos das unidades geomorfológicas:
planícies, depressões, tabuleiros, chapadas, patamares, planaltos e serras.
Os domínios, regiões e unidades geomorfológicas da AII e AID do empreendimento foram identificados por
meio do Mapa Geomorfológico Folha SF-23 do Mapeamento Sistemático do Brasil, na escala 1.250.000 (IBGE,
2019a).
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1.7.2 - Caracterização das Áreas de Influência
O Quadro 16, a seguir, apresenta a divisão taxonômica do relevo adotada para o diagnóstico geomorfológico
das áreas de influência Obra Emergencial da Cava do Corpo Norte. A Figura 47 por sua vez, espacializa as
unidades de relevo ora apresentadas.
Quadro 16: Divisão taxonômica do relevo observada nas áreas de influência do empreendimento.
SUPERFÍCIE DE
DOMÍNIO
REGIÃO
UNIDADE DE RELEVO
OCORRÊNCIA
GEOMORFOLÓGICO
GEOMORFOLÓGICA
(3ºTÁXON)
(1º TÁXON)
(2º TÁXON)
AII (%)
AID (%)
Cinturões móveis
Planalto dos campos das
Planalto do leste de Minas
15,0
Neoproterozoico
vertentes
Planalto do centro - sul
Planalto de Oliveira
22,7
mineiro
Crátons Neoproterozoico
Serras do Quadrilátero
Quadrilátero ferrífero
62,3
100
ferrífero
Fonte: IBGE, 2019a (Organizado pelo autor, 2019).
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Figura 47: Mapa Geomorfológico da AII/AID da área de estudo.

A AII está inserida em uma paisagem com claro contraste entre os compartimentos geomorfológicos, sendo
que os terrenos na extremidade leste e oeste desta área de influência correspondem aos Planaltos
Dissecados do Centro Sul e Leste de Minas. Nesta região, encontram-se desde os terrenos circunvizinhos ao
rio Maranhão e mais próximos a área urbana de Congonhas, assentados sobre as rochas de xistos e filitos do
Grupo Nova Lima e denominados Planaltos dos campos e das vertentes, até os terrenos no extremo oeste
da AII, sobre diques diabásicos, entre o sinclinal da Moeda e o rio Paraopeba, classificados como Planalto de
Oliveira. Já o restante da área de estudo abrange as estruturas da Serra do Espinhaço, em sua porção
localizada no sudoeste do Quadrilátero Ferrífero.
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O contato dos Planaltos Dissecados do Centro Sul e Leste de Minas com Quadrilátero Ferrífero constitui nítido
contraste topográfico, visto que as escarpas estruturais do último se contrapõe às colinas dissecadas com
altitudes menos pronunciadas do primeiro (Figura 50).
Estas colinas possuem altitudes que variam de 800 a 1.100 metros, e foram entalhadas por dissecação fluvial,
configurando um relevo predominantemente côncavo-convexo. As cabeceiras e os altos cursos dos canais
estabelecem-se em vales em V, enquanto os vales principais apresentam um perfil transversal que varia entre
vales encaixados e vales de fundo chato. As vertentes são ravinadas e associadas às planícies fluviais e/ou
rampas de colúvios, caracterizando a morfodinâmica holocênica (CETEC, 1983).
Na área de estudo, a região morfológica em questão abrange planaltos rebaixados e descaracterizados do
baixo curso do córrego Santo Antônio, bem como os bairros Casa de Pedra, Primavera, comunidade do
Esmeril e o início da estrada para Pires (Figura 48 e Figura 49).
Com relação à forma de dissecação, nota-se algumas áreas com modelado de dissecação em ravinas, que se
caracterizam por alta densidade de incisões resultantes da atuação predominante da erosão pluvial sob a
forma de escoamento concentrado. Também é comum a deposição de rampas de colúvio nos terços médios
e inferiores das vertentes, devido ao material transportado nas encostas.

Figura 48: Vista, no primeiro plano, dos planaltos
rebaixados e descaracterizados do centro-sul de Minas
na área de estudo (visada para o Bairro Eldorado).
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rebaixados do centro-sul de Minas na área de estudo
(Visada para o Bairro Lucas Teixeira Monteiro de
Castro).
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Figura 50: Perfil topográfico das áreas de influência do empreendimento. Fonte: Autor, 2019 (Com uso de
imagens de radar TOPODATA/INPE).
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Já os terrenos do Quadrilátero Ferrífero (QF) estão sobre um palco de eventos extensionais e compressionais
superpostos, responsáveis pela formação de megaestruturas, como sinclinais, anticlinais e megafalhamentos
(Figura 51), que têm um papel destacado na evolução geomorfológica e na conformação do relevo atual.
Essas amplas estruturas articuladas em sinclinais e anticlinais foram desmontadas pela erosão diferencial
desde o Cretáceo, que promoveu a inversão do relevo, com os anticlinais correspondendo atualmente aos
vales dissecados e as sinclinais situadas em posição elevada, cujas abas, sustentadas por litologias especiais
do Supergrupo Minas, constituem muitos dos alinhamentos serranos que caracterizam a região (Carvalho
Filho; Curi; Shinzato, 2010).
Assim, o relevo do QF combina sinclinais organizados em cristas de quartzitos e itabiritos com elevada
resistência ao intemperismo, espacializadas em formato quadrangular, contrastando com as depressões
alveolares desenvolvidas sobre rochas menos resistentes ao intemperismo, como granitos, gnaisses e xistos.
(MARENT; SALGADO, 2010; VARAJÃO, 1991). Em uma situação intermediária, os xistos e filitos preenchem o
intervalo topográfico entre relevos de elevada altitude e os de altitude mais baixa, dentro dos sinclinais e
anticlinais topograficamente invertidos. Desta maneira, conclui-se que tanto a declividade das vertentes,
como as diferenciações altimétricas da AII estão associadas às diversidades litológicas.
Ao transpor o parágrafo acima à AII, temos os sinclinais da Serra da Moeda em contato com os Planaltos
Dissecados do Centro Sul e Leste de Minas, que constituem a paisagem intermediária entre as cristas serranas
da Moeda e a depressão do Paraopeba.
Barbosa e Rodrigues (1967) subdividiram o Quadrilátero Ferrífero em cinco “Províncias Topográficas” de
acordo com suas características morfológicas e litológicas: o Maciço do Caraça, a leste, a Serra de Ouro
Branco, a sul, a Serra da Moeda, a oeste, a Serra do Curral, a norte, e o Batólito de Itabirito (Complexo Bação)
no centro-sul. A Figura 51, a seguir, ilustra a AII Obra Emergencial da Cava do Corpo Norte frente as
mencionadas províncias.
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Figura 51: Localização das provinciais topográficas na área de estudo. Fonte: Autor, 2019 (Com uso de imagens de
radar TOPODATA/INPE).

Na área de estudo, o QF compõe as elevações serranas da Serra da Moeda. Nestes locais predominam
declividades acima de 45%, onde é comum a exposição de afloramentos rochosos, especialmente nos topos
das feições. Além de solos jovens e rasos, estas escarpas são localmente recobertas por coberturas detritolateríticas (canga) que suavizam seus topos e favorecem a recarga de seus aquíferos de elevado potencial
(Figura 52 a Figura 54). A ADA Obra Emergencial da Cava do Corpo Norte, particularmente, está inserida
sobre os picos aguçados na serra da Moeda.
As couraças detrítico-lateríticas constituem uma superfície impermeável bastante resistente ao
intemperismo físico e químico e são resultantes da laterização de colúvios e tálus, cujos materiais são
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provenientes da desagregação mecânica das couraças das superfícies de cimeira, ou ainda das cristas de
itabirito (TRICART,1961). Os depósitos de canga ferruginosa auxiliam, portanto, na manutenção das cristas
contra o avanço da dissecação, considerando o capeamento que promovem sobre as escarpas, o qual
dificulta a ação de processos erosivos e retarda a incisão fluvial (Carvalho Filho; Curi; Shinzato, 2010).
Ao observar as imagens aéreas do complexo serrano da Moeda, notam-se ainda vales encaixados e estreitos,
adaptando os traçados dos rios às fraturas do embasamento rochoso. De tal modo, a diferença topográfica
entre interflúvios e talvegues é elevada, alcançando, por vezes, algumas centenas de metros e justificando o
assentamento de canais no sopé de escarpas ou em ressaltos topográficos.

Figura 52: Ao fundo, elevações de pico aguçado do complexo serrano da Moeda (AII). Fonte: DM RABELO, s/d.12

Figura 53: Paisagem do campo rupestre arbustivo
desenvolvido sobre canga de itabirito na Serra da
Moeda. Fonte: SCHAEFER et al., 2015.

Figura 54: Couraça ferruginosa (canga) observada na
Serra da Moeda. Fonte: Oliveira, 2013.

1.8 - PEDOLOGIA
1.8.1 - Aspectos Metodológicos
O presente estudo de pedologia tem como objetivo principal a identificação e espacialização das unidades
ou associações de solos presentes nas áreas de influência Obra Emergencial da Cava do Corpo Norte. Sabese que o mapeamento pedológico das áreas de interesse é indispensável para o esclarecimento não apenas

12

Imagem disponível no software Google Earth Pro/ Banco de imagens Google.
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das características dos solos ocorrentes, mas também dos fenômenos a eles associados, sobretudo para a
avaliação da susceptibilidade à erosão.
A caracterização dos solos, aqui apresentada, segue as diretrizes do Sistema Brasileiro de Classificação de
Solos – SiBCS (EMBRAPA, 2006), que apresenta níveis categóricos de classificação. Este diagnóstico expõe as
características das classes de solos, presentes nas áreas de influência do empreendimento, até o 3º nível
categórico, apresentando respectivamente: ordem, subordem e grande grupo.
O diagnóstico foi elaborado por meio da análise dos solos identificados no Mapa Pedológico das Folhas SF23 do Mapeamento Sistemático do Brasil, na escala 1.250.000 (IBGE, 2018b) (reproduzido na Figura 55, a
diante).
1.8.2 - Caracterização das Áreas de Influência
Solos são corpos naturais independentes constituídos de materiais minerais e orgânicos, organizados em
camadas e/ou horizontes, resultantes da ação de fatores de formação (remoção, adição, transporte e
transformação) sobre um determinado material de origem (rocha ou sedimento orgânico), de modo que o
solo não é uma entidade discreta, isto é, não há um indivíduo solo na natureza, mas, um contínuo na
paisagem com progressiva gradação resultante da combinação dos processos e fatores pedogenéticos
(Jenny, 1941).
Por meio Figura 55, bem como pelas informações expostas no Quadro 17, extraídas do mencionado mapa
com uso de software de SIG, é possível observar que os NEOSSOLOS LITÓLICOS e CAMBISSOLOS HÁPLICOS
recobrem terrenos das áreas de influência do empreendimento com dimensões semelhantes entre si, de
modo que cada uma destas classes de solo estão presentes em aproximadamente 50% da área de estudo.
Vale ressalva, entretanto, que a ADA é integralmente recoberta por NEOSSOLOS LITÓLICOS.
Quadro 17: Divisão taxonômica e distribuição das unidades pedológicas nas áreas de influência do
empreendimento.
SUPERFÍCIE DE
GRANDE
ORDEM
SUBORDEM
OCORRÊNCIA
CLASSE
GRUPO
ASSOCIAÇÕES
1º TÁXON
2º TÁXON
3ºTAXON
AII
AID
CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico típico,
textura argilosa, horizonte A moderado
álico, relevo forte ondulado e montanhoso
CxBD21 CAMBISSOLO
HÁPLICO
Distrófico 51,6
0,45%
+ S ARGISSOLO VERMELHO Distrófico
típico, textura argilosa, horizonte A
moderado álico, relevo ondulado e forte
ondulado
D CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico
típico, textura argilosa e média, horizonte
A moderado álico, relevo forte ondulado e
ondulado associado (+) a S LATOSSOLO
CxBD24 CAMBISSOLO
HÁPLICO
Distrófico 25,6 45,34%
VERMELHO Distrófico típico e úmbrico,
textura argilosa, horizonte A moderado e
A proeminente álico, relevo forte
ondulado e ondulado
D NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico típico,
RLd7
NEOSSOLO
LITÓLICO
Distrófico 22,8
54,2%
textura média cascalhenta, horizonte A
moderado, relevo escarpado e
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CLASSE

ORDEM
1º TÁXON

SUBORDEM
2º TÁXON

GRANDE
GRUPO
3ºTAXON

SUPERFÍCIE DE
OCORRÊNCIA
AII
AID

ASSOCIAÇÕES
montanhoso + S CAMBISSOLO HÁPLICO
Perférrico petroplíntico e úmbrico, textura
média cascalhenta e argilosa cascalhenta,
horizonte A moderado e A proeminente
pedregosa rochosa

Fonte: IBGE, 2019b (Organizado pelo autor, 2019).

Figura 55: Mapa pedológico da AII/AID na área de estudo.
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Considerando que o solo é um corpo tridimensional que se distribui na paisagem e que as unidades de
mapeamentos de solos seguem em grande parte as descontinuidades geomorfológicas e geológicas, é de
suma importância conhecer a dinâmica superficial da interação solo-relevo-estratigrafia, de forma a
conceber a relação solo-paisagem de um determinado local (Vidal-Torrado et al., 2005).
Nesta linha de raciocínio, têm-se que as áreas de influência Obra Emergencial da Cava do Corpo Norte
encontram-se sobre terrenos montanhosos, de modo que os solos ali observados estão em contínuo
processo de rejuvenescimento devido às forças da gravidade e a proximidade do material de origem. Notamse, portanto, solos com uma elevada percentagem de minerais pouco resistentes ao intemperismo e
pequenos fragmentos de rocha, tais como CAMBISSOLOS e NEOSSOLOS LITÓLICOS.
A distribuição destes solos na paisagem não é nítida, muitas vezes ocorrendo de forma associada,
dificultando suas delimitações em campo. A toposequência mais corriqueira ilustra solos menos
desenvolvidos (NEOSSOLOS) nas áreas mais íngremes, ou seja, sobre o terreno serrano da ADA (perfil
topográfico na Figura 50), ao passo que os terrenos que avançam em sentido a cidade de Congonhas, com
formas do relevo menos aguçadas, são recobertos por CAMBISSOLOS. Os CAMBISSOLOS possuem ainda
associação com LATOSSOLOS de intensa cor vermelha e elevada concentração de óxidos de ferro, com maior
incidência nos sopés das escarpas, sob cobertura de vegetação florestal.
Em decorrência do forte dobramento a que foram submetidas as espessas camadas metassedimentares que
constituem o Supergrupo Minas, observam-se aspectos distintos entre as faces opostas de suas vertentes.
Enquanto no rebordo externo, nota-se uma faixa com afloramentos de quartzito, ladeada por solos pouco
espessos de cor clara, na face interna, tem-se solos igualmente rasos e em geral muito pedregosos, mas com
material de origem o itabirito, que apresentam cor vermelho‑escura muito intensa em razão da extrema
concentração de ferro (Carvalho Filho et al., 2010).
Em consonância à cobertura pedológica, evidenciam-se também extensos capeamentos de canga, uma
formação superficial constituída por fragmentos de rocha soldados em matriz ferruginosa, que recobre
grande parte dos topos arredondados com suave ondulação, mas que, às vezes, estende-se pela encosta
interna, inclusive em declives acentuados (Carvalho Filho et al., 2010). (Figura 53 e Figura 54 no diagnóstico
geomorfológico).
“Os solos sobre canga mostram-se acentuadamente pedregosos, pobres em nutrientes trocáveis, com
Capacidade de Troca extremamente baixa, como reflexo da sua natureza oxídica. Os valores de pH são
ligeiramente ácidos, como consequência do grau de intemperismo avançado que praticamente deixou um
solo exaurido de cargas elétricas, cuja CTC depende quase totalmente da matéria orgânica. Esta, por sua vez,
é muito pobre e ácida” (Schaefer et.al, 2008).
•

CAMBISSOLOS HÁPLICOS

Os CAMBISSOLOS distribuem-se em pouco mais de 45,00% da área total da AID, sendo majoritários no
compartimento geomorfológico dos Planaltos Dissecados do Centro e Leste de Minas, acompanhando
relevos de forte expressão topográfica.
Possuem pedogênese pouco avançada, insuficiente para meteorizar completamente minerais primários de
mais fácil intemperização, como biotita, feldspato, anfibólio e outros. Tratam-se de solos minerais, que não
possuem acumulações significativas de óxidos de ferro, húmus e/ou argilas que permitam identificá-los como
possuidores de horizonte B textural ou podzol (horizonte com acumulação iluvial de matéria orgânica
associada a complexos de sílica-alumínio ou húmus-alumínio, podendo ou não conter ferro).
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Segundo o Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos (EMBRAPA, 2006), a heterogeneidade do material de
origem dos CAMBISSOLOS, as formas de relevo e as condições climáticas geram características muito
distintas de um local para o outro, sendo que a classe comporta de solos muito bem drenados a mau
drenados, solos rasos a profundos, e matizes e saturação por bases muito distintas. Ainda assim, a sequência
típica de horizontes dos cambissolos é A ou hístico, Bi (iluvial), C, com ausência ou presença de R.
O relevo ondulado ou fortemente ondulado nos quais preferencialmente ocorrem os CAMBISSOLOS contribui
para o baixo grau de evolução e pouca profundidade e espessura do regolito. Tal cenário possibilita justificar,
inclusive, a presença dos minerais primários já mencionados, das frações de areia e do alto teor de silte in
situ. É comum ainda a ocorrência de fase pedregosa ou cascalhenta.
O SiBCS define três subordens para os CAMBISSOLOS: HÍSTICOS, HÚMICOS E HÁPLICOS. Os hísticos são solos
com horizonte O (matéria orgânica) com menos de 40 cm de espessura, ou menos de 60 cm quando 50% ou
mais do material orgânico é constituído por ramos finos, raízes finas, casca de árvores e folhas, todos
parcialmente decompostos. Já os húmicos são aqueles que possuem horizonte A húmico, ou seja, de
coloração escura e rica em matéria orgânica.
Na AII da Obra Emergencial da Cava do Corpo Norte, os CAMBISSOLOS identificados são do tipo HÁPLICOS,
ou seja, aqueles que não se encaixam nas categorias anteriores (HÍSTI COS ou HÚMICOS).
Com relação à potencialidade produtiva, cita-se a característica distrófica dos solos observados na AII/AID,
ou seja, trata-se de um tipo de solo com baixa saturação por bases (SB - V% < 50) no horizonte B.
De modo geral, têm-se um solo não apenas com potencial produtivo baixo, mas também com alta
suscetibilidade a erosão, seja pela localização em terrenos de alta declividade, seja pela pequena
profundidade (limitando o enraizamento de algumas plantas), pela constante presença de material não
completamente intemperizado (capacidade de infiltração reduzida) ou ainda pelas propriedades químicas
supracitadas (baixa soma de bases trocáveis).
Em tempo, temos que a presença de CAMBISSOLOS está intimamente ligada à presença de NEOSSOLOS
LITÓLICOS no terreno, como demonstrado a Figura 55. Aparecem ainda associados, em menor escala, aos
LATOSSOLOS de textura argilosa e baixa fertilidade natural, em geral álicos, às vezes com horizonte B pouco
espesso, condição que proporciona a ocorrência de voçorocas, por exposição do horizonte C de natureza
muito friável e que se estende a grandes profundidades (Resende et al., 2007).
•

NEOSSOLOS LITÓLICOS

A etimologia dos NEOSSOLOS advém do grego “néos” que significa “novo, moderno”, conotativo de solos
jovens, em início de formação (IBGE, 2007). Os NEOSSOLOS LITÓLICOS dispõem do “Horizonte A ou hístico
assentado diretamente sobre rocha ou sobre um Horizonte C ou Cr (saprólito), ou ainda sobre material com
90% ou mais de sua massa constituída por fragmentos de rocha com diâmetro maior que 02 mm (cascalhos,
calhaus e matacões). Portanto, apresentam contato lítico típico ou fragmentário dentro de 50 cm do perfil
de solo” (EMBRAPA, 2006).
A ampla cobertura de NEOSSOLOS na área de estudo, seja como solos dominantes ou associados aos
CAMBISSOLOS, está atrelada à topografia escarpada da AID/ADA, onde as ações da força da gravidade sobre
terrenos inviabilizam solos profundos, uma vez que estes não permanecem expostos tempo suficiente para
uma intemperização completa do material primário. Registram-se ainda a ocorrência de precipitações
acumuladas em um curto período que promovem a remoção das camadas superficiais do solo.
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Por serem solos que se encontram em contínuo processo de rejuvenescimento e devido à proximidade do
material de origem, possuem uma elevada percentagem de minerais pouco resistentes ao intemperismo e
pequenos fragmentos de rocha. As atividades de argila e saturação de bases variam conforme material de
origem, assim como a saturação com alumínio trocável. Essa variabilidade se estende também à coloração,
que, tal como as texturas, oscilam muito em função do material de origem, condições de relevo e clima aos
quais estão submetidos.
No que se refere aos usos, os NEOSSOLOS LITÓLICOS apresentam severa restrição ao aprofundamento do
sistema radicular das plantas, posto que o contato lítico ocorre a pouca profundidade. Esse fato determina
um reduzido volume de água e de nutrientes disponíveis para a flora e pequeno volume para o sistema
radicular ancorá-las, especialmente árvores que apresentam sistema radicular mais profundo (RADAM,
1983).
Em tempo, conforme evidenciado nos primeiros parágrafos deste diagnóstico, os NEOSSOLOS LITÓLICOS
estão predominantemente associados a afloramentos rochosos (cangas).
1.8.3 - Erodibilidade dos Solos
Representada pelo fator K, a erodibilidade pode ser definida como o fator que exprime numericamente a
suscetibilidade de um determinado solo sofrer erosão, tendo seu valor delimitado entre 0 e 1 (Bertoni &
Lombardi Neto, 1999).
Devido às características e propriedades inerentes que são conferidas para cada solo, principalmente as de
ordens físicas e químicas, a erodibilidade se expressa de maneira diferente para cada tipo de solo, pois alguns
são mais facilmente erodíveis que outros, mesmo quando são mantidos constantes os outros fatores
relacionados com a erosão, como a erosividade, as características topográficas, a cobertura do solo e as
práticas de manejo (Bertoni & Lombardi Neto, 1999).
Desta forma, as propriedades físicas exercem diferentes influências na resistência do solo contra a erosão,
principalmente a estrutura (que é o modo como se arranjam as partículas), a textura (que compreende o
agrupamento das partículas em classes conforme o tamanho), a taxa de infiltração, a permeabilidade, a
densidade e a porosidade (Silva et al., 2003), sendo a capacidade de infiltração e a estabilidade estrutural, as
características físicas mais expressivas e que estão intimamente relacionadas com a erodibilidade (Brady &
Weil, 2002).
Diante o exposto, o Quadro 18 apresenta os índices de erodibilidade dos solos observados na área de estudo
do empreendimento, com base na copilação de trabalhos acadêmicos nesta temática.
Quadro 18: Valores de erodibilidade dos solos presentes nas áreas de influência do empreendimento.
VALORES DE K (T.HA-1.MJ-1.MM-1)
TIPO DE SOLO
MÉDIA
DESVIO PADRÃO
N. DE VALORES
CAMBISSOLO
0,0508
0,0182
07
LATOSSOLOS
0,0162
0,0043
32
NEOSSOLO
0,0351
0,0127
26
Fonte: Silva & Alvares, 2005.

O Quadro 19, por sua vez, apresenta a classe de interpretação dos valores de K, onde é possivel observar que
os solos presentes na área prevista para implantação do empreendimento possuem alta erodibilidade.
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Quadro 19: Classes de interpretação de erodibilidade dos solos.
LIMITE DE VALORES
CLASSES DE INTERPRETAÇÃO
(T.HA-1.MJ-1.MM-1)
<0,01529
Erodibilidade baixa
0,01529 – 0,03058
Erodibilidade média
> 0,03058
Erodibilidade alta
Fonte: Carvalho (1994), convertido para o SI conforme Foster et al., (1981).

1.9 - HIDROGEOLOGIA
1.9.1 - Aspectos Metodológicos
A análise do presente item foi realizada com base no diagnóstico das unidades hidrogeológicas regionais e
de poços de captação de água subterrânea incidentes na Área de Influência Indireta (AII) e Área de Influência
Direta (AID) do empreendimento.
No tocante a dados primários, o diagnóstico expõe compilações e reproduções do Relatório Consolidado dos
Estudos Hidrogeológicos da Mina Casa de Pedra (CSN, 2017 apud BIOCEV, 2019), bem como dos Estudos
Hidrogeológicos das Minas de Casa de Pedra, Pires e Fernandinho – Relatório Final de Inventário de Pontos
d’água na Mina Casa de Pedra (MDGEO, 2018), sendo este último produto dos esforços de campo realizados
entre 18 de julho e 25 de outubro de 2018. Já os dados relativos aos poços de rebaixamento do Complexo
Casa de Pedra foram aferidos no Relatório de Consolidação dos Estudos Hidrogeológicos da Mina Casa de
Pedra – Ano Hidrológico 2017/2018 (CSN, 2018).
1.9.2 - Caracterização Regional
As unidades hidrogeológicas abrangem, em geral, unidades geológicas em sucessão estratigráfica de
características hidráulicas, hidrodinâmicas e hidroquímicas semelhantes. Aquíferos podem, portanto, ser
considerados grupos de formações geológicas ou parte de uma formação suficientemente permeável a ponto
de permitir a produção significativa de água em poços e nascentes (Mourão, 2007).
De acordo com o Mapa Hidrogeológico do Brasil (CPRM, 2007), escala 1:1.000.000, a AII está inserida sobre
o domínio de Rochas Metassedimentares / Metavulcânicas. Os litotipos relacionados a este domínio reúnem
xistos, filitos, metarenitos, metassiltidos, anfibolitos, quartzitos, ardósias, metagrauvacas e metavulcânicas
diversas, que estão relacionados ao denominado aquífero fissural. Como quase não existe uma porosidade
primária nestes tipos de rochas, a ocorrência de água subterrânea é condicionada por uma porosidade
secundária representada por fraturas e fendas, o que se traduz em reservatórios aleatórios e descontínuos.
Neste sentido, observa-se uma grande heterogeneidade no comportamento do aquífero fissural, que pode
variar lateralmente e em profundidade. Lateralmente, a variação do sistema aquífero se deve ao grau de
fraturamento e de interligação entre as descontinuidades estruturais. Em profundidade, a diferenciação
ocorre em função de uma rápida diminuição da permeabilidade, em razão das dificuldades impostas à
permanência de fraturas abertas e às interconexões entre fraturas, devido ao natural aumento das pressões
com a profundidade.
A recarga principal se faz por meio da infiltração das águas pluviais, que pode ocorrer de forma indireta,
quando as águas de chuva são captadas pelos diversos sistemas porosos, que englobam o manto de alteração
das rochas e as coberturas dentríticas, para passar gradativamente para as fendas do substrato rochoso. Um
outro processo, de menor ocorrência, acontece por infiltração direta nas descontinuidades das rochas em
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contato com caudais perenes, intermitentes ou efêmeros, especialmente nos talvegues dos leitos de
drenagens naturais.
A descarga desse sistema ocorre sob as formas de surgências pontuais e difusas, ou em simples áreas de
exsudação, constituindo-se em feições hidrogeológicas notáveis em toda área de ocorrência dos aquíferos
fraturados, pela condição quase sempre perene que possuem. Em muitos casos, são elas que garantem as
vazões de base dos cursos d’águas superficiais nos períodos de estiagem.
Na AII, o domínio hidrogeológico composto por rochas de metassedimentos/metavulcânicas abrange
majoritariamente a unidade aquífera Cauê.
1.9.3 - Caracterização das Áreas de Influência
Nas áreas de influência Obra Emergencial da Cava do Corpo Norte, a unidade aquífera Cauê apresenta-se
como uma camada central de direção EW e espessura aparente variando entre 200 a 500 metros. A Formação
Cauê possui, geralmente, um elevado potencial aquífero, com valores estimados de recarga comumente
superiores a 38% da precipitação anual e localmente, em decorrência da cobertura de solos menos
permeáveis, entre 28 e 38% (Mourão, 2007).
Essa formação é constituída regionalmente por itabiritos compactos, existindo em alguns locais corpos de
itabiritos friáveis nas camadas superiores. Os itabiritos friáveis representam um aquífero com porosidade
intersticial, o que lhe confere elevada capacidade de armazenamento. Já os itabiritos compactos apresentam
porosidade fissural que proporcionam uma elevada condutividade hidráulica. De maneira geral, tanto as
rochas friáveis, quanto as compactas, apresentam boas características aquíferas, seja com relação à
porosidade ou com a condutividade hidráulica. Cita-se, ainda, a existência de itabirito pulverulento na área
de estudo, com características hidrodinâmicas próximas ao itabirito friável (BIOCEV, 2019). A condutividade
hidráulica das hematitas do aquífero Cauê, segundo o Relatório de Consolidação dos Estudos Hidrogeológicos
da Mina Casa de Pedra (CSN,2018) é de 3,0x10-6 m/s.
Segundo Mourão (2007), as bacias hidrogeológicas relacionadas ao aquífero Cauê mostram também baixos
coeficientes de recessão e pequena variabilidade no regime fluviométrico, denotando o escoamento em
meios fissurados ou porosos com elevada capacidade de armazenamento. São, em geral, recobertas por solos
pouco desenvolvidos que guardam forte relação com o substrato ferruginoso e apresentam significativa
importância na recarga do aquífero. Por outro lado, as regiões que têm o escoamento de base influenciado
pela restituição dos aquíferos inconsolidados, ou de cobertura, possuem coeficiente de recessão fortemente
condicionado ao tipo de solo e regime fluviométrico, com grande variação sazonal.
A unidade hidrogeológica em tela é em parte capeada pelas cangas, que compõem o Domínio das Formações
Cenozoicas ou Coberturas Superficiais. Encontra-se em contato a norte com a unidade hidrogeológica do
Grupo Piracicaba e a sul com a unidade hidrogeológica do Grupo Caraça. As águas da formação ferrífera
apresentam-se fracamente mineralizadas, com condutividade elétrica inferior a 20 µm/cm.
1.9.3.1 - Usuários de recursos hídricos subterrâneos/Demanda
A Figura 56, a seguir, ilustra a sobreposição dos pontos com concessão do uso das águas subterrâneas
(outorgas) sobre a AII da Obra Emergencial da Cava do Corpo Norte até o ano de 2015. Cabe registrar que os
processos aqui apresentados se referem aqueles presentes nas listagens de outorgas intituladas “até 2008”,
“De janeiro/2009 a fevereiro/2012”, “De janeiro a dezembro de 2014” e “De janeiro a dezembro de 2015”
no portal online do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM). Em um segundo momento, foi realizada
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consulta ao banco de dados de poços tubulares do Sistema de Informação de Águas Subterrâneas (SIAGAS)
do Serviço Geológico do Brasil (CPRM).
A mesma figura ainda ilustra a localização dos poços de rebaixamento ou captação subterrânea do Complexo
Casa de Pedra, ativos no biênio 2017 – 2018, segundo relatório produzido pela companhia (CSN, 2018). Temse, portanto, por meio da Figura 56, o mapeamento dos principais usuários de recursos hídricos subterrâneos
das áreas de estudo. Já Quadro 20 lista os poços tubulares ativos no Complexo Casa de Pedra entre os anos
de 2017 e 2018, segundo relatório consolidado disponibilizado pelo empreendedor (CSN, 2018).

Figura 56: Localização dos usuários de recursos hídricos subterrâneos na área de estudo. Fonte: IGAM, 2015
(Adaptado pelo autor, 2019).
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Quadro 20: Poços de rebaixamento/capacitação do Complexo Casa de Pedra instalados nas áreas de influência da
Obra Emergencial da Cava do Corpo Norte.
COORDENADAS
POÇO SIRGAS 2000 23K

CN07
CN08
CN09

X
6125
55
6127
00
6125
23

Y
7738396
7738500
7738556

MONITORAMENTO
PRIMEIRO ÚLTIMO
01/07/201 01/09/2
4
018
01/12/201 01/09/2
5
018
01/03/201 01/09/2
6
018

VIDA
ÚTIL
(anos)

NÍVEL
DINÂMICO
INICIAL (m)

NÍVEL
DINÂMICO
FINAL (m)

VÁRIAÇÃO
DO NÍVEL
DINÂMICO
(m)

TAXA DE
REBAIXAMENTO

VAZÃO
MÉDIA
(m³/h)

4,2

1288,9

1264,8

24,1

5,8

112,39

2,8

1200,5

1194,3

6,2

2,2

73,29

2,5

1225,4

1222,2

3,3

1,3

66,89

Fonte: CSN, 2018.

Alinhado ao anteriormente apresentado para usuários dos recursos hídricos superficiais, as demandas de
recursos hídricos subterrâneos da área de estudo possuem finalidade industrial, sendo que os poços
tubulares presentes na AID e AII são se uso exclusivo do empreendedor para fins de rebaixamento de mina.
1.9.3.2 - Inventário de nascentes
Por meio dos resultados e esforços apresentados no Relatório Consolidado dos Estudos Hidrogeológicos da
Mina Casa de Pedra, Pires e Fernandinho (MDGEO,2018), foram identificadas 75 nascentes na AII da Obra
Emergencial da Cava do Corpo Norte, sendo que 9 também estão presentes na AID, não existindo nascentes
mapeadas no interior da ADA. Conforme exposto na Figura 57, os esforços de campo do estudo desenvolvido
pela MDGEO (2018) se restringem aos limites da CSN Mineração Casa de Pedra, de modo que as nascentes
aqui listadas correspondem àquelas presentes dentro dos limites do complexo CSN Mineração e que também
interceptam as áreas de influência deste empreendimento. Portanto, reitera-se que não houve o
levantamento de pontos de nascente na totalidade da AII e AID.
Conceitualmente, nascentes são áreas da superfície por onde emerge a água subterrânea, originando canais
de drenagem. A natureza da recarga e as características de armazenamento do aquífero definem, em termos
de sazonalidade, se o regime de escoamento será perene, intermitente ou efêmero (sazonal) (GOUDIE,
2004).
O Quadro 21, a seguir, lista as nascentes identificadas entre julho e outubro de 2018 nas áreas de influência
do empreendimento. A Figura 57, por sua vez, espacializa os registros do Quadro 21 sobre a área de estudo.
Quadro 21: Nascentes identificadas na Mina Casa de Pedra que interceptam as áreas de influência do
empreendimento em tela.
Coordenadas
UTM/SIRGAS 2000/23K
PONTO
TIPO
COTA Vazão (2015) Vazão (2018) Área de Influência
X
Y
CP-N-75
614804
7738068
Nascente
1216
0,0225
0,00
AII e AID
CP-N-76
614736
7737949
Nascente
1239
0,0125
0,00
AII e AID
CP-N-122
615979
7738460
Nascente
<0,01
0,00
AII e AID
CP-N-123
615073
7738395
Nascente
<0,01
0,00
AII e AID
CP-N-124
613362
7739417
Nascente
<0,01
0,00
AII e AID
CP-N-125
613631
7738359
Nascente
<0,01
0,00
AII e AID
CP-DS-20
616631
7737989
Drenagem Seca
1084
0,27
AII
CP-N-10
615964
7736721
Nascente
1002
0,21
0,20
AII
CP-N-11
616049
7736798
Nascente
981
0,18
1,28
AII
CP-N-12
615864
7736832
Nascente
1046
0,08
0,00
AII
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Coordenadas
UTM/SIRGAS 2000/23K
X
Y
CP-N-13
615885
7736860
CP-N-14
615903
7736892
CP-N-15
615922
7736634
CP-N-16
615863
7736663
CP-N-17
615800
7736656
CP-N-68
616618
7737961
CP-N-69
616609
7737966
CP-N-70
616605
7737982
CP-N-71
616247
7737975
CP-N-72
616959
7737789
CP-N-73
617039
7737791
CP-N-74
617702
7737649
CP-N-118-1
615563
7736320
CP-N-119
615405
7736327
CP-N-120
615514
7736433
CP-N-121
615568
7736408
CP-PC-19
615103
7736204
CP-DS-04
616726
7736631
CP-N-01
617726
7737013
CP-N-02
617733
7737017
CP-N-03
617713
7737015
CP-N-04
617702
7737022
CP-N-05
617584
7737061
CP-N-06
617518
7736985
CP-N-18
615914
7737227
CP-N-19
615973
7737218
CP-N-20
616149
7737248
CP-N-21
616099
7737233
CP-N-22
616093
7737150
CP-N-62
615594
7737765
CP-N-63
615514
7737700
CP-N-64
615496
7737719
CP-N-65
615452
7737671
CP-N-66
615742
7737637
CP-N-67
615687
7737701
CP-N-117
616052
7737103
CP-N-118
616069
7737138
CP-PC-08
615495
7737662
CP-DS-01
616361
7736224
CP-DS-02
616541
7736229
CP-DS-03
616968
7736319
CP-N-07
616531
7736184
CP-N-08
616504
7736223
CP-N-09
616590
7736213
CP-N-23
617339
7734554
CP-N-24
617232
7734524
CP-N-25
617169
7734523
PONTO

TIPO
Nascente
Nascente
Nascente
Nascente
Nascente
Nascente
Nascente
Nascente
Nascente
Nascente
Nascente
Nascente
Nascente
Nascente
Nascente
Nascente
Ponto de Controle
Drenagem Seca
Nascente
Nascente
Nascente
Nascente
Nascente
Nascente
Nascente
Nascente
Nascente
Nascente
Nascente
Nascente
Nascente
Nascente
Nascente
Nascente
Nascente
Nascente
Nascente
Ponto de Controle
Drenagem Seca
Drenagem Seca
Drenagem Seca
Nascente
Nascente
Nascente
Nascente
Nascente
Nascente
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COTA Vazão (2015) Vazão (2018) Área de Influência
1046
1068
996
1019
1040
1079
1092
1082
1110
1072
1114
1071
1047
1060
1080
1056
1173
931
912
897
928
929
943
917
1093
1080
1077
1072
1031
1061
1174
1171
1169
1153
1160
1031
1030
1151
992
958
927
953
964
956
898
925
917

0,07
0,26
0,07
0,03
0,2
0,07
0,15
0,02
0,07
0,05
0,01
0,01
0,01
0,03
0,1
0,09
0,02
0,03
0,01
0,01
0,03
0,3
0,13
0,23
0,35
0,41
0,03
<0,01
<0,01
0,01
<0,01
0,03
0,01
0,58
0,12
0,01
0,05
0,025
0,02
0,02
~0,3

0,09
5,67
0,00
0,00
0,02
0,02
0,00
0,00
0,04
0,09
0,02
0,01
0,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,01
0,06
0,76
0,12
0,12
0,10
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
8,51
0,08
0,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,68
0,01
0,08
0,00
0,00
0,00
0,00

AII
AII
AII
AII
AII
AII
AII
AII
AII
AII
AII
AII
AII
AII
AII
AII
AII
AII
AII
AII
AII
AII
AII
AII
AII
AII
AII
AII
AII
AII
AII
AII
AII
AII
AII
AII
AII
AII
AII
AII
AII
AII
AII
AII
AII
AII
AII
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Coordenadas
UTM/SIRGAS 2000/23K
X
Y
CP-N-26
617150
7734440
CP-N-27
617597
7736032
CP-N-28
617600
7735994
CP-N-29
617262
7735251
CP-N-30
616913
7735687
CP-DS-05
617742
7734931
CP-DS-06
617865
7735591
CP-DS-34
610849
7738711
CP-DS-35
611370
7738698
CP-DS-36
611467
7738554
CP-N-110
610272
7738141
CP-N-111
610753
7738043
CP-N-112
610679
7738245
CP-N-113
610747
7738321
CP-N-116
610838
7737590
CP-DS-30
610420
7738091
CP-DS-32
610737
7737573
CP-DS-33
610760
7737582
Fonte: MDGEO, 2018.
PONTO

TIPO
Nascente
Nascente
Nascente
Nascente
Nascente
Drenagem Seca
Drenagem Seca
Drenagem Seca
Drenagem Seca
Drenagem Seca
Nascente
Nascente
Nascente
Nascente
Nascente
Drenagem Seca
Drenagem Seca
Drenagem Seca
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COTA Vazão (2015) Vazão (2018) Área de Influência
922
905
945
927
948
897
874
1375
1413
1425
1277
1364
1319
1336
1407
1269
1385
1303

0,09
0,02
0,03
0,03
0,01

0,07
0,01
0,01
0,04
0,06
-

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
0,12
0,02
0,07
0,41
0,00
0,00
0,00

AII
AII
AII
AII
AII
AII
AII
AII e AID
AII e AID
AII e AID
AII
AII
AII
AII
AII
AII
AII
AII
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Figura 57: Nascentes identificadas nas áreas de influência do empreendimento.

Nota-se, via de regra, um recuo de 200 a 500 metros entre as nascentes registradas e aquelas identificadas
no mapeamento da hidrografia ottocodificada da bacia do rio São Francisco, na escala 1:50.000 (IGAM, 2010).
Neste cenário, cabe registrar que, somado aos impactos de rebaixamento do lençol freático desencadeados
pelos usos de mineração na região, a sazonalidade também é responsável pela mobilidade de uma mesma
nascente para jusante ou para montante da encosta ou do canal fluvial. Assim, em períodos de seca, a
nascente aflora em cotas mais baixas da vertente, enquanto em períodos de chuvas regulares e recarga do
aquífero, a nascente exfiltra em cotas mais altas (Felippe, 2013).
O relatório produzido pela MDGEO (2018) também destacou o deslocamento de nascentes, com casos onde
a regressão se estendeu a 02 metros a montante do mesmo ponto registrado em 2015. O mesmo relatório
realizou uma comparação quanto às vazões obtidas nas campanhas de inventário de nascentes 2013 (CLAM,
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2013 apud MDGEO, 2018), de 2015 e de 2018 (MDGEO, 2016 apud MDGEO, 2018), quando evidenciou que
a maioria das nascentes registrou vazões inferiores aquelas observadas no ano de 2018.
É pertinente mencionar que as alterações podem estar associadas a sazonalidade dos diferentes períodos de
inventário, conforme anteriormente mencionado, bem como às condições do ambiente (naturais e
antrópicas), ao local de afloramento da água (solo/afloramento rochoso) e até mesmo ao
método/aparelhagem de medição.
Em específico para ADA da Obra Emergencial da Cava do Corpo Norte, nota-se um recuo das drenagens
originalmente mapeadas na área prevista para o empreendimento, de modo que, neste novo cenário, o
empreendimento não deverá intervir diretamente apenas em uma nascente (detalhes no diagnóstico de
recursos hídricos superficiais).
1.9.3.3 - Potenciometria e Direção dos fluxos
A Figura 58, a diante, apresenta o esboço do mapa potenciométrico da área de estudo, elaborado pela equipe
da CSN Mineração, no escopo do Relatório consolidado dos estudos hidrogeológicos da Mina Casa de Pedra
(CSN, 2017 apud BIOCEV, 2019), com o auxílio da carta topográfica do IBGE, inventário de nascentes, vistoria
de campo e monitoramentos piezométricos. As linhas equipotenciais representam a carga hidráulica (nível
d’água subterrâneo) e foram dispostas de 10 em 10 metros.
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Figura 58: Esboço potenciométrico da área de estudo (Atual). Fonte: Fornecido pelo empreendedor, 2019
(Adaptado pelo autor, 2019).

ANEXOS
ANEXO 1: Resultados das análises físico-química das amostras de água superficial coletadas na área de
estudo.
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Anexo 2: Resultados das análises físico-química das amostras de água superficial coletadas na área de estudo.
Resultados análise físico-química da água – Córrego Grota do Xavier (Ponto 15Q).
PARÂMETRO

UNIDADE

LQ

JAN

FEV

Amônia
mg/L
0,05 0,11 0,09
Condutividade
μS/cm
0,01 18,16 11,48
Cor verdadeira
Hazen
2
4
16
DBO
mg/L
2
<2,0 <2,0
DQO
mg/L
10
86
<10
Fenol
mg/L
0,001 0,003 0,011
Ferro Solúvel
mg/L
0,02 0,15 <0,02
Ferro Total
mg/L
0,02 0,25 <0,02
Manganês Solúvel
mg/L
0,01 0,02 <0,01
Manganês Total
mg/L
0,01 0,04 <0,01
Nitrato
mg/L NO3-N
1
<0,05 <0,05
Nitrito
mg/L NO2-N 0,01 <0,01 <0,01
Óleos e Graxas
mg/L
5
V.A. V.A.
Oxigênio Dissolvido
mg O2/L
0,1
6,79 6,52
pH
[H+]
0,01 8,18
6,8
Sólidos Dissolvidos Totais
mg/L
10
32
24
Sólidos Suspensos Totais
mg/L
10
<10
<10
Sólidos Totais
mg/L
10
32
24
Turbidez
NTU
0,1
0,8
4,7
Coliformes Termotolerantes (1) NMP/100ml 1,1
45
120
Coliformes Totais
NMP/100ml 1,1
45
210
Streptococcus fecais
NMP/100ml 1,8
68
140

MAR

ABR

MAI

<0,05 <0,05 0,06
14,56 11,2 11,91
3
10
2
<2,0 <2,0 <2,0
<10
41
<10
0,003 0,001 0,002
0,44 0,03 <0,02
0,47
0,3
0,21
0,09 0,05 0,03
0,09 0,06 0,06
<0,05 <0,05 <0,05
0,01 0,01 0,02
V.A. V.A. V.A.
7,92
7,4
7,16
7,03 7,27 7,49
42
25
26
<10
<10
<10
42
25
26
2,7
0,8
2,7
<18
18
40
120
170 1100
<18
45
<18

JUN
0,12
11,65
4
<2,0
<10
<0,001
0,11
0,12
0,04
0,1
0,1
0,03
V.A.
7,81
6,81
17
<10
17
4,1
60
140
<18

PADRÕES
PADRÕES
COPAM
CONAMA
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
(2)
(2)
12,81
11,8 14,95 13,62 14,77 12,94
(2)
(2)
3
3
4
5
5
8
≤ 75
≤ 75
<2
<2,0
<2
m2
<2
<2
≤ 5,0
≤ 5,0
<10
12
<10
m10
<10
<10
(2)
(2)
<0,001 <0,001 0,003 <0,001 <0,001 <0,001
≤ 0,003
≤ 0,003
<0,02
0,04 <0,02 0,08
0,05
0,04
≤ 0,3
≤ 0,3
0,19
0,33
0,23
0,3
0,33
0,21
(2)
(2)
0,03
0,04 <0,01 <0,01
0,02
0,01
≤1
≤1
0,04
0,09
0,04
0,02
0,08
0,04
(2)
(2)
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
≤ 10,0
≤ 10,0
0,01
0,01 <0,01 0,01
0,03
<0,01
≤ 1,0
≤ 1,0
V.A.
V.A.
V.A.
V.A.
V.A.
V.A.
V.A
V.A
7,93
8
7,91
6,7
6,45
7,54
≥ 5,0
≥ 5,0
6,81
6,96
6,87
7,22
7,39
7,19 Entre 6,0 a 9,0 Entre 6,0 a 9,0
26
20
29
19
20
17
≤ 500
≤ 500
<10
<10
<10
<10
<10
<10
≤ 100
(2)
26
20
29
19
20
17
(2)
(2)
1,5
5,3
2,2
4,9
4,4
1,7
≤ 100
≤ 100
68
20
68
5,6
500
6
< 1.000
< 1.000
110
220
240
350
>800
560
(2)
(2)
120
<18
110
<18
>120
15
(2)
(2)
JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Legenda: (1) Coliformes Termotolerantes quantificados como Escherichia coli; (2) Padrões não fixados pelas referidas legislações; Vermelho: Parâmetro acima dos valores legais Padrões
COPAM/CERH 01/2008 (Águas de classe 2) / Padrões CONAMA 357/2005 (Águas de classe 2); V.A - Virtualmente ausente.
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Resultados análise físico-química da água – Córrego Poço Fundo (Ponto 10Q).
PARÂMETRO

UNIDADE

LQ

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

PADRÕES
COPAM

PADRÕES
CONAMA

Condutividade

μS/cm

0,01

56,85

33,61

59,27

62,64

62,57

66,32

71,36

70,24

74,15

70,12

57,32

56,96

(2)

(2)

Cor verdadeira

Hazen

2

5

8

3

3

<2

3

2

12

7

10

16

27

≤ 75

≤ 75

Ferro Solúvel

mg/L

0,02

0,17

<0,02

0,07

<0,02

<0,02

0,14

<0,02

0,07

0,06

<0,02

0,07

<0,02

≤ 0,3

≤ 0,3

Manganês Solúvel

mg/L

0,01

0,06

<0,01

0,11

0,01

<0,01

0,02

0,02

0,01

0,01

<0,01

0,02

<0,01

≤1

≤1

Manganês Total

mg/L

0,01

0,1

0,18

0,14

0,06

0,01

0,03

0,03

0,05

0,03

<0,01

0,09

0,11

(2)

(2)

pH

[H+]

0,01

7,96

7,79

8,01

8,12

8,25

8,52

7,97

8,21

7,96

8,19

8,21

7,84

Sólidos Dissolvidos Totais

mg/L

10

36

31

26

56

59

38

65

44

51

29

32

47

≤ 500

≤ 500

Sólidos Suspensos Totais

mg/L

10

<10

47

<10

<10

<10

<10

<10

<10

13

<10

<10

<10

≤ 100

(2)

Sólidos Totais

mg/L

10

36

78

26

56

59

38

270

44

64

29

32

47

(2)

(2)

Turbidez

NTU

0,1

3

71,1

5,6

0,9

1,2

0,9

1,1

6,2

2,5

1,6

16,9

6,5

≤ 100

≤ 100

1,1

68

40

130

45

400

20

110

20

340

14

50

290

< 1.000

< 1.000

Coliformes Termotolerantes (1) NMP/100ml

Entre 6,0 a 9,0 Entre 6,0 a 9,0

Coliformes Totais

NMP/100ml

1,1

120

170

700

3500

5400

230

270

140

1300

540

5300

3000

(2)

(2)

Streptococcus fecais

NMP/100ml

1,8

61

61

78

40

210

81

170

81

210

170

56

23

(2)

(2)

Legenda: (1) Coliformes Termotolerantes quantificados como Escherichia coli; (2) Padrões não fixados pelas referidas legislações; Vermelho: Parâmetro acima dos valores legais Padrões COPAM/CERH
01/2008 (Águas de classe 2) / Padrões CONAMA 357/2005 (Águas de classe 2); V.A - Virtualmente ausente.
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VOLUME III
1 - DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO
1.1 - RESERVAS DA BIOSFERA
A Área de Influência Indireta (AII) do projeto da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte – Casa de Pedra está
quase que completamente inserida em importantes áreas para a conservação da flora, onde destacam-se as
Reservas da Biosfera da Mata Atlântica e a do Espinhaço. Tais Reservas da Biosfera (RBs) estão integradas ao
contexto de outras 669 Reservas ao redor do globo as quais são consideradas instrumentos de gestão do
Programa MaB (Man and the Biosphere) da Unesco, que tem como objetivo conciliar a conservação da
biodiversidade com o desenvolvimento humano sustentável (Corrêa 1995).
No que se refere à RB da Mata Atlântica, vale destaque que o estabelecimento da delimitação da área de
gestão integrada, participativa e sustentável dos recursos naturais, apoia-se na necessidade de conservar o
patrimônio genético da floresta tropical com maior biodiversidade de espécies arbóreas do mundo, a qual
por sua vez é ocupada pela maior densidade populacional humana do Brasil (Corrêa 1995). Portanto, a
delimitação da RB da Mata Atlântica faz parte dos esforços de conservação desse hotspot, termo que se
define por áreas que perderam mais de 70% de sua cobertura vegetal original e que juntas abrigam mais de
60% da biodiversidade mundial, acrescida ao fato de serem lar de mais de 1 bilhão de pessoas em escala
global (Galindo-Leal e Câmara, 2005).
O contexto quanto à RB da Serra do Espinhaço é bastante similar ao da RB da Mata Atlântica, com o agravante
de ser uma área menor que a da Mata Atlântica e vir sendo alvo de ciclos de exploração econômica recentes
com altas demandas por supressão da vegetação (Verdi et al. 2015). A diversidade biológica, especialmente
florística da RB da Serra do Espinhaço é considerada elevadíssima em função tanto de sua posição ecotonal
entre os biomas Mata Atlântica e Cerrado, de alta diversidade biológica e endemismos por si mesmos, como
pela peculiaridade de seu meio físico com ambientes altamente favoráveis a altas taxas de especiação (RBSE,
2017).
Nesse sentido, as duas referidas RBs têm uma sobreposição na região do estado de Minas Gerais denominada
Quadrilátero Ferrífero (QF). O termo Quadrilátero Ferrífero refere-se a uma estrutura geológica que se
assemelha a um quadrado com cerca de 7000 km², e que é uma continuação ao sul da Serra do Espinhaço
composta por um complexo geológico metassedimentar, onde destaca-se economicamente o grupo Itabira
por conter minérios de ferro (Roeser & Roeser, 2010). Tal complexo geológico apresenta uma singular
heterogeneidade de paisagem, que se expressa em um mosaico fitofisionômico composto por Florestas,
Campos Cerrado, Cerrados e Campos Rupestres que se integram às variações topográficas, litológicas,
climáticas e altitudinais (Jacobi & Carmo, 2008). Dentre as fitofisionomias do QF destacam-se os Campos
Rupestres, com altas taxas de riqueza e diversidade florística, assim como altas taxas de endemismos e
microendemismos (Rapini et al., 2008). Os Campos Rupestres possuem fisionomia aparentemente uniforme
em função de sua vegetação tipicamente xeromórfica, resultante da ocupação de substratos com solos pouco
profundos associados a afloramentos rochosos quartizíticos ou ferruginosos (Conceição et al., 2005). São
centros de diversidade de grupos da flora como Velloziaceae, Xyridaceae e Eriocaulaceae (Rapini et al., 2008).
Dentre os Campos Rupestres no contexto da análise da posição da AII, destacam-se os Campos Rupestres
Ferruginosos em virtude de sua flora com altos graus de endemismos (ou seja, endemismos específicos para
essa nuance dos Campos Rupestres), especialmente pela composição florística de espécies metalófilas, as
quais têm a capacidade de crescer na presença de metais tóxicos (Jacobi et al., 2007). Tais espécies tornaramse ao longo de sua evolução, especialistas nesse tipo de substrato, o que confere aos Campos Rupestres
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Ferruginosos alta diversidade, a qual se reflete em sua baixa similaridade florística entre áreas pouco
distantes entre si, denotando altos níveis de endemismos (Jacobi & Carmo, 2008). Além da especialização no
substrato e fisionomia particular, associa-se tal diversidade e endemismos à particular distribuição dos
afloramentos ferruginosos que se apresentam como ilhas, o que favoreceu isolamentos genéticos e
consequente especiação (Rapini et al., 2002).
A AII do Projeto da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte se posiciona no “vértice” sudoeste do QF, o qual
pelo exposto no que concerne à sua posição nas RBs da Mata Atlântica e da Serra do Espinhaço, e a todos
seus atributos de especializações biológicas, em especial da flora, apontam tal região, também, como área
prioritária para conservação (ver tópico seguinte). Tal apontamento tem sido postulado por diferentes
instituições, como a Fundação Biodiversitas, assim como a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável do estado de Minas Gerais (SEMAD). Vale destaque frente ao exposto que a
referida Fundação Biodiversitas enquadra o QF como área prioritária para conservação na categoria
“Especial”, a qual tem como principais ameaças a expansão urbana, a mineração e o fogo, onde recomenda
a criação de Unidades de Conservação para atender a demanda por conservação. Nesse sentido, tais
instituições têm mapeado na região onde se insere a AII do Projeto da Obra Emergencial da Cava Corpo
Norte, altas demandas por conservação da flora, baixos graus de conservação da flora e altas demandas por
recuperação da flora. Pelo referido exposto tem-se altas demandas pela exploração de recursos minerais
abundantes na região onde se insere a AII do projeto, o que se contrapõe à conservação de uma flora
altamente especializada, endêmica, relictual e de área de ocorrência naturalmente reduzida. Essa associação
se dá tanto pela contribuição de elementos florísticos relacionados ao contexto de campos rupestres,
especialmente dos ferruginosos, quanto a elementos do bioma Mata Atlântica.
As reservas da biosfera devem apresentar um zoneamento de modo a otimizar os esforços e ações
necessárias para a gestão ambiental da região, estabelecendo zonas núcleo, zonas de transição e zonas de
amortecimento, que tem as seguintes funções:
•
•

•

Zonas Núcleo – proteção da paisagem natural e biodiversidade. Correspondem às unidades de
conservação de proteção integral como os parques e as estações ecológicas.
Zonas de Amortecimento – estabelecidas no entorno das zonas núcleo, ou entre elas, tem por
objetivo minimizar os impactos negativos sobre estes núcleos e promover a qualidade de vida das
populações da área, especialmente as comunidades tradicionais.
Zonas de Transição – sem limites rigidamente definidos, envolvem as zonas de amortecimento e
núcleo. Destinam-se prioritariamente ao monitoramento, à educação ambiental e à integração da
reserva com o seu entorno, onde predominam áreas urbanas, agrícolas, extrativistas e industriais.

Em relação a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, na Figura 1 vê-se que a Área de Influência Direta do
empreendimento está inserida em sua maior parte na zona de transição, e em uma menor parte encontrase na zona de amortecimento e zona núcleo que é denominada como RPPN Fazenda João Pereira/Poço
Fundo. Já a Área Diretamente Afetada encontra-se totalmente inserida na zona de transição da RB Mata
Atlântica.
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Figura 1: Localização da AID e ADA do Projeto da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte – Casa de Pedra em
relação à RB da Mata Atlântica. Fonte: http://www.zee.mg.gov.br/.

Na Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço a Área de Influência Direta do empreendimento está inserida
na zona de amortecimento e na zona de transição e sua Área Diretamente Afetada apenas na zona de
amortecimento da RB da Serra do Espinhaço (Figura 2).
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Figura 2: Localização da AID e ADA do Projeto da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte – Casa de Pedra em
relação à RB da Serra do Espinhaço. Fonte: http://www.zee.mg.gov.br/.

1.2 - ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO
1.2.1 - Áreas Prioritárias para a Conservação segundo a Fundação Biodiversitas
Em Minas Gerais, a Fundação Biodiversitas estabeleceu áreas prioritárias para a conservação da
biodiversidade, para as quais foram considerados os seguintes critérios para sua classificação:
•
•
•

•

•

Importância biológica especial: áreas com ocorrência de espécie(s) restrita(s) à área e/ou
ambiente(s) único(s) no Estado;
Importância biológica extrema: áreas com alta riqueza de espécies endêmicas, ameaçadas ou raras
no Estado e/ou fenômeno biológico especial;
Importância biológica muito alta: áreas com média riqueza de espécies endêmicas, ameaçadas ou
raras no Estado e/ou que representem extensos remanescentes significativos, altamente ameaçados
ou com alto grau de conservação;
Importância biológica alta: áreas com alta riqueza de espécies em geral, presença de espécies raras
ou ameaçadas no Estado, e/ou que representem remanescente de vegetação significativo ou com
alto grau de conectividade;
Importância biológica potencial: áreas insuficientemente conhecidas, mas com provável importância
biológica, sendo, portanto, prioritárias para investigação científica.
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O empreendimento em foco está inserido em áreas prioritárias para a conservação da flora e da fauna, as
quais são descritas e apresentadas a seguir.
Em relação à flora, a área do empreendimento está inserida em uma área prioritária para conservação na
categoria “Extrema” denominada Serra da Moeda, a qual tem como principais ameaças a atividade
mineradora extensa, extrativismo de orquídeas e canelas-de-ema, localização ao longo da BR-040, expansão
urbana e queimadas frequentes, sendo recomendada a criação de Unidades de Conservação, o incentivo à
pesquisa e o combate ao fogo (Figura 3).

Figura 3: Localização da ADA do Projeto da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte – Casa de Pedra em relação às
Áreas Prioritárias para Conservação da Flora de Minas Gerais. Fonte: http://www.zee.mg.gov.br/.

Em relação aos grupos de fauna, o empreendimento está inserido em área prioritária para conservação da
herpetofauna e da avifauna (Espinhaço Sul – classificada como de importância Especial para a conservação
da herpetofauna e Extrema para a avifauna, Figura 4 e Figura 5). As principais pressões referem-se ao
desmatamento, fogo, reflorestamento, mineração, expansão urbana, turismo desordenado e agropecuária.
A criação de corredores verdes, incentivos a compensação ambiental, educação ambiental, criação e
implantação de unidades de conservação e inventário de espécies são ações recomendadas para a área.
Para os demais grupos (mastofauna, invertebrados e peixes), a área do empreendimento não está inserida
em áreas prioritárias para a conservação (Figura 6 a Figura 8).
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Figura 4: Localização da ADA do Projeto da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte – Casa de Pedra em relação às
Áreas Prioritárias para Conservação da Herpetofauna de Minas Gerais. Fonte: http://www.zee.mg.gov.br/.

Figura 5: Localização da ADA do Projeto da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte – Casa de Pedra em relação às
Áreas Prioritárias para Conservação de Aves de Minas Gerais. Fonte: http://www.zee.mg.gov.br/.
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Figura 6: Localização da ADA do Projeto da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte – Casa de Pedra em relação às
Áreas Prioritárias para Conservação de Invertebrados de Minas Gerais. Fonte: http://www.zee.mg.gov.br/.

Figura 7: Localização da ADA do Projeto da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte – Casa de Pedra em relação às
Áreas Prioritárias para Conservação de Mamíferos de Minas Gerais. Fonte: http://www.zee.mg.gov.br/.
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Figura 8: Localização da ADA do Projeto da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte - Casa de Pedra em relação às
Áreas Prioritárias para Conservação de Peixes de Minas Gerais. Fonte: http://www.zee.mg.gov.br/.

1.2.2 - Áreas Prioritárias para a Conservação segundo o Zoneamento Ecológico-Econômico
O Zoneamento Ecológico-Econômico de Minas Gerais (ZEE-MG) foi criado com o objetivo de apoiar a gestão
territorial fornecendo subsídios técnicos à definição de áreas prioritárias para a proteção e conservação da
biodiversidade e para o desenvolvimento, segundo critérios de sustentabilidade econômica, social, ecológica
e ambiental.
Em relação à flora, a integridade da vegetação nativa foi abordada como um dos fatores condicionantes da
vulnerabilidade natural. Para caracterizar este fator foram considerados aspectos relativos à
heterogeneidade da flora, seu estado de conservação, a relevância de determinado ecossistema para uma
região do estado e a necessidade de conservação dos mesmos. As áreas prioritárias para a conservação da
flora no Estado, segundo a Biodiversitas, também foram parâmetros para essa avaliação.
Como ilustra a Figura 9, o empreendimento está localizado em áreas que variam de integridade muito alta
(porção norte) a alta (porção sul) para a integridade da flora. Nas áreas de integridade muito alta ainda estão
as áreas mais preservadas ou coincidentes com as áreas mais prioritárias para a conservação.
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Figura 9: Mapa de Integridade da Flora do Zoneamento Ecológico-Econômico do Projeto da Obra Emergencial da
Cava Corpo Norte - Casa de Pedra. Fonte: http://www.zee.mg.gov.br/.

Para a fauna, as variáveis utilizadas para gerar os indicadores foram obtidas da base de dados do IEF, que
orientou a publicação “Biodiversidade em Minas Gerais: um Atlas para a sua conservação” (Drummond et
al., 2005) e se baseiam em riqueza de espécies, ao grau de endemismos e presença de espécies ameaçadas,
assim como ao grau de vulnerabilidade dos locais, principalmente quanto a perda futura de biodiversidade.
De forma geral, toda a área do empreendimento e sua área de influência direta está inserida em uma área
de integridade muito alta para a fauna (Figura 10), o que corresponde à ocorrência de áreas prioritárias para
a conservação que variam de muito alta a especial segundo Biodiversitas (2005).
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Figura 10: Mapa de Integridade da Fauna do Zoneamento Ecológico-Econômico do Projeto da Obra Emergencial
da Cava Corpo Norte - Casa de Pedra. Fonte: http://www.zee.mg.gov.br/.

Em relação a mastofauna, o mapa ilustrativo do ZEE indica que a área do empreendimento em estudo está
inserida em local classificado com baixa prioridade para conservação da mastofauna (Figura 11).
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Figura 11: Mapa de Prioridade para Conservação da Mastofauna do Zoneamento Ecológico-Econômico do Projeto
da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte - Casa de Pedra. Fonte: http://www.zee.mg.gov.br/.

Para a herpetofauna, a área do empreendimento está classificada como de prioridade muito alta para a
conservação de anfíbios e répteis, sendo coincidente como a área prioritária para conservação denominada
Serra da Moeda (Figura 12).
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Figura 12: Mapa de Prioridade para Conservação da Herpetofauna do Zoneamento Ecológico-Econômico do
Projeto da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte - Casa de Pedra. Fonte: http://www.zee.mg.gov.br/.

Para a avifauna, a maior parte da área do empreendimento está classificada como de prioridade muito alta,
enquanto uma pequena área está classificada como de prioridade baixa para conservação (Figura 13).
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Figura 13: Mapa de Prioridade para Conservação da Avifauna do Zoneamento Ecológico-Econômico do Projeto da
Obra Emergencial da Cava Corpo Norte - Casa de Pedra. Fonte: http://www.zee.mg.gov.br/.

Para os invertebrados e ictiofauna, toda a área de estudo é classificada como de prioridade baixa, quadro
corroborado pela ausência de áreas prioritárias para a conservação referente a esses grupos (Figura 14 e
Figura 15).
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Figura 14: Mapa de Prioridade para Conservação de Invertebrados do Zoneamento Ecológico-Econômico do
Projeto da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte - Casa de Pedra. Fonte: http://www.zee.mg.gov.br/.

Figura 15: Mapa de Prioridade para Conservação da Ictiofauna do Zoneamento Ecológico-Econômico do Projeto
da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte - Casa de Pedra. Fonte: http://www.zee.mg.gov.br/.
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1.2.3 - Unidades de Conservação (UC)
A existência de áreas naturais protegidas se deu a partir da criação do Yellowstone National Park em 1872,
nos Estados Unidos, quando se despertou mundialmente o tema. No Brasil a primeira área criada foi em
1937, sendo o Parque Nacional de Itatiaia, no estado do Rio de Janeiro. Em 1946, foi criada a primeira
Unidade de Uso Sustentável – a Floresta Nacional do Araripe-Apodi, na Zona da Mata cearense. Entre as
décadas de 1950 e 1970 foram criadas mais 46 Unidades de Conservação Federais, e na década 1980, com a
inclusão de novas categorias de Unidades, como as Estações Ecológicas e as Áreas de Proteção Ambiental,
foram criadas outras 114 Unidades de Conservação.
Mas somente em 18 de julho de 2000, com Lei nº 9.985/2000, instituiu-se o Sistema Nacional de Unidades
de Conservação da Natureza (SNUC), “estabelecendo critérios e normas para a criação, implantação e gestão
das unidades de conservação”. Entende-se por Unidade de Conservação (UC):
“[...] espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas
jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído
pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob
regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas
de proteção” (BRASIL ,2000).
Dentro de um raio de 3 km deste empreendimento, as UCs levantadas foram a Reserva Particular do
Patrimônio Natural (RPPN) Fazenda João Pereira/Poço Fundo e parte da Área de Proteção Especial (APE)
Estadual de Ouro Preto/Mariana, já o Parque Natural (PN) da Cahoeira de Santo Antônio se encontra em um
raio de 6,4 km do empreendimento.
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Figura 16: Unidades de Conservação levantadas para a região de entorno do empreendimento.

2 - FLORA
2.1 - INTRODUÇÃO
O diagnóstico ambiental para o tema flora tem por objetivo geral determinar aspectos qualitativos e
quantitativos da flora ocorrente tanto na Área de Influência Direta (AID) quanto na Área Diretamente Afetada
(ADA) do Projeto da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte - Casa de Pedra. Para tanto se observam os
critérios de abrangência de cada uma das áreas (AID e ADA). No que se referem aos critérios qualitativos o
objetivo foi levantar com consistência a flora superior de todos os hábitos em suas referidas fitofisionomias.
No que se refere aos critérios quantitativos, o objetivo foi definir a estrutura da comunidade vegetal nas duas
áreas de abrangência, considerando a amostragem da vegetação nas mesmas. A utilização dos parâmetros
qualitativos e quantitativos teve também por objetivo caracterizar e classificar estágios de sucessão das
fitofisionomias. A determinação taxonômica das espécies reconhecidas nos levantamentos foi realizada,
assim como as espécies de interesse especial, principalmente aquelas ameaçadas de extinção, raras e imunes
de corte.
A necessidade de se empregar os métodos de levantamento e análise da flora que venha a sofrer influência
ou venha ser atingida, refere-se aos eventuais impactos decorrentes de atividades potencialmente
poluidoras ou degradadoras da flora. Dessa forma, através dos levantamentos e análises, procura-se tanto
reconhecer perdas decorrentes das interferências da atividade potencialmente poluidora ou degradante,
quanto propor medidas compensatórias ou mitigadoras quando for o caso.
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2.2 - METODOLOGIA
2.2.1 - Mapa de cobertura vegetal e uso do solo
O mapeamento da vegetação e das classes de uso e ocupação do solo foi realizado através da interpretação
visual de imagens de satélite georreferenciadas. Posteriormente, in loco, toda área do empreendimento foi
percorrida para validação das categorias de vegetação e de uso e ocupação do solo, inicialmente realizada
por fotointerpretação. Tendo em vista que este documento se trata de um Licenciamento Corretivo, cuja
supressão da vegetação nativa antecedeu qualquer tipo de licenciamento, foi produzido um mapa de Uso e
Ocupação da ADA com base em uma foto georreferenciada do Google Earth do ano de 2016 (quando iniciou
o processo de intervenção sob concessão deste empreendimento) e outro mapa com base em uma Imagem
de Satélite de 2019 fornecida pela CSN. A imagem mais atual de 2019 mostra que a ADA é ocupada
exclusivamente por áreas de Uso Antrópico/Acessos/Mineração. O Mapa com a série histórica do Uso e
Ocupação do Solo foi importante para estabelecer quais fitofisionomias deveriam ser contempladas por este
estudo.
O mapa que contempla a área de Uso e Ocupação do Solo bem como as diferentes fitofisionomias dentro e
fora da ADA foram manualmente trabalhadas no ArcGis, aplicando-se técnicas de geoprocessamento na
imagem de Satélite de 2019. Para a definição das Áreas de Preservação Permanente (APP) relativas a
nascentes e cursos d’água presentes na ADA utilizou-se a base de dados da CSN Mineração juntamente a
inspeções de campo. Foi realizado modelo digital de elevação a partir das imagens obtidas por VANTs, de
maneira que não foram detectadas APPs relacionadas ao relevo como as em topos de morro e encostas com
inclinação superiores a 45º.
2.2.2 - Levantamento Florístico e Fitossociológico
Não foram realizados levantamentos florísiticos e fitossociológicos na ADA por não haver áreas
suficientemente disponíveis para este estudo e, portanto, foram selecionadas áreas semelhantes adjacentes
à ADA, ou seja, em AID bem próximo da ADA. A amostragem da vegetação da AID (Dados Primários) foi
realizada in loco entre os dias 04 e 07 de novembro de 2019. O levantamento florístico das espécies foi
realizado através de observações durante caminhadas através de transecto da borda ao núcleo dos
fragmentos estudados, assim como em áreas campestres. Já o levantamento fitossociológico foi realizado
através do método de parcelas (Müller-Dombois & Ellenberg, 1974).
A amostragem de indivíduos foi realizada em acordo com a Resolução Conjunta SEMAD/IEF n0 1905, de 12
de abril de 2013, onde todos os indivíduos arbustivos/arbóreos que apresentaram diâmetro medido a 1,30
metros de altura do solo (DAP) maior ou igual a 5 cm, receberam uma placa de identificação contendo o seu
respectivo número e tiveram suas medidas de CAP (circunferência à altura do peito) obtidas, assim como
altura e o nome da espécie (Figura 17 e Figura 18).

CSN Mineração – Unidade Congonhas
Estudo de Impacto Ambiental – Obra Emergencial – Cava Corpo Norte
BPI_CSN_ALTBAN_EIA_LC_VOL III

Página 26 de 160

Figura 17: Marcação de indivíduo que apresentou
diâmetro medido a 1,30 metro de altura do solo maior
que 5 cm, em fitofisionomia de Floresta Estacional
Semidecidual Montana - Projeto da Obra Emergencial
da Cava Corpo Norte - Casa de Pedra.

Figura 18: Medição de circunferência a 1,30 metros de
altura do solo de um indivíduo que apresentou DAP
maior que 5 cm na fitofisionomia de Floresta
Estacional Semidecidual Montana - Projeto da Obra
Emergencial da Cava Corpo Norte - Casa de Pedra.

Foram utilizados 11 pontos para coleta de dados florísticos na Área de Influência Direta (AID) (Figura 19).
Para a análise fitossociológica foram utilizadas 29 parcelas, considerando que nove são de dados primários e
20 de dados secundários.

Figura 19: Mapa de esforço amostral da flora para AID e ADA do EIA Projeto da Obra Emergencial da Cava Corpo
Norte - Casa de Pedra.
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Foram instaladas estacas confeccionadas por canos de PVC, demarcadas com fita vermelha em cada quina
da parcela, sendo o ponto central de cada parcela georreferenciado com GPS (GPS Garmin Etrex 30).
Considerando-se os dados primários e secundários para a AID, a área amostral foi de 12.200 m². O Quadro 1
apresenta as parcelas, sua localização e fisionomia correspondente.
Quadro 1: Coordenadas geográficas das parcelas amostrais do levantamento florístico, fitossociológico e do
inventário florestal em Campo Sujo, Campo Rupestre Ferruginoso, Cerrado Típico e Floresta Estacional Semidecidual
(FESD) nas Áreas de Influência Direta do Projeto da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte - Casa de Pedra. O
Datum utilizado foi o SIRGAS 2000.
Unidade
Fitofisionomia
X
Y
Metodologia
Fonte de Dados
Amostral
ADA_F01
Campo Rupestre Ferruginoso
Florística
Primário
612314
7739332
ADA_P01

FESD

612044

7739036

Fitossociologia

Primário

ADA_P02

FESD

612062

7738981

Fitossociologia

Primário

ADA_P03

FESD

611980

7738964

Fitossociologia

Primário

ADA_P04

FESD

611983

7739025

Fitossociologia

Primário

ADA_P05

FESD

611880

7739068

Fitossociologia

Primário

ADA_P06

FESD

611874

7739041

Fitossociologia

Primário

ADA_P07

FESD

612072

7739133

Fitossociologia

Primário

ADA_P08

FESD

612093

7739121

Fitossociologia

Primário

ADA_P09
AID_F01

FESD

612066

7739091

Fitossociologia

Primário

Campo Sujo

611850

7738517

Florística

Secundário
Secundário

AID_F02

Campo Sujo

611658

7738556

Florística

AID_F02

Campo Sujo

611782

7738036

Florística

Secundário

AID_F04

FESD

611731

7738217

Florística

Secundário

AID_F05

Campo Sujo

610714

7738896

Florística

Secundário

AID_F06

610932

7739038

Florística

Secundário

AID_F07

FESD
Campo Rupestre

610391

7739300

Florística

Secundário

AID_F08

FESD

609584

7739036

Florística

Secundário

AID_F09

Cerrado Típico

613819

7738388

Florística

Secundário
Secundário

AID_F010

FESD

614466

7738232

Florística

AID_P01

FESD

613012

7737602

Fitossociologia

Secundário

AID_P02

FESD

612892

7737471

Fitossociologia

Secundário

AID_P03

FESD

612888

7737495

Fitossociologia

Secundário

AID_P04

FESD

612963

7737689

Fitossociologia

Secundário

AID_P05

FESD

613029

7737720

Fitossociologia

Secundário

AID_P06

FESD

613081

7737733

Fitossociologia

Secundário

AID_P07

FESD

613071

7737635

Fitossociologia

Secundário
Secundário

AID_P08

FESD

612936

7737514

Fitossociologia

AID_P09

FESD

612908

7737473

Fitossociologia

Secundário

AID_P10

FESD

611699

7738189

Fitossociologia

Secundário

AID_P11

FESD

611721

7738204

Fitossociologia

Secundário

AID_P12

FESD

611717

7738223

Fitossociologia

Secundário

AID_P13

FESD

611690

7738233

Fitossociologia

Secundário
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Unidade
Amostral

Fitofisionomia

X

Y

Metodologia

Fonte de Dados

AID_P14

FESD

611441

7738440

Fitossociologia

Secundário

AID_P15

FESD

611478

7738554

Fitossociologia

Secundário

AID_P16

FESD

611491

7738528

Fitossociologia

Secundário

AID_P17

FESD

611470

7738485

Fitossociologia

Secundário

AID_P18

FESD

611508

7738596

Fitossociologia

Secundário

AID_P19

FESD

611447

7738513

Fitossociologia

Secundário

7738437

Fitossociologia

Secundário

AID_P20

FESD

611439

2.2.3 - Levantamento Florístico e Fitossociológico
A identificação das espécies foi realizada em campo em todas as fitofisionomias e, quando necessário, foram
coletados ramos com auxílio de uma podadeira manual – Podão (Figura 20 e Figura 21), sendo
posteriormente realizado o processamento do material botânico coletado de acordo com as normas
botânicas de coleta (Rotta, Beltrami & Zonta, 2008).
O material coletado foi identificado através de consulta a bibliografia especializada, assim como por
comparação com exemplares depositados em Herbário. A classificação taxonômica das espécies em suas
respectivas famílias e gêneros foi baseada em APG III (Angiosperm Phylogeny Group, 2009). Por fim, foi
utilizada a base de dados da Lista de Espécies da Flora do Brasil para confirmação da grafia correta e possíveis
sinonimizações das espécies amostradas (Lista disponível em: goo.gl/RuWJ5y).

Figura 20: Colaborador realizando coleta de material
botânico com auxílio de uma podadeira manual
(Podão) no Projeto da Obra Emergencial da Cava Corpo
Norte - Casa de Pedra.

Figura 21: Coleta de material botânico para
processamento e posterior identificação no Projeto da
Obra Emergencial da Cava Corpo Norte - Casa de
Pedra.

2.2.4 - Avaliação das espécies ameaçadas de extinção, raras, de valor medicinal, comercial, alimentício e
imunes ao corte
Espécies ameaçadas de extinção: As espécies de todos os hábitos amostradas na área de influência direta
do empreendimento foram classificadas em ameaçadas de extinção de acordo com a Portaria MMA nº 443,
de 17 de dezembro de 2014, que reconhece como espécies da flora brasileira ameaçada de extinção aquelas
constantes da “Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção”, atualizadas pelo Centro
Nacional de Conservação da Flora - CNCFlora. Também, para a classificação das espécies de acordo com seus
status de ameaça, foram consideradas a “Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da
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Natureza e dos Recursos Naturais” (The IUCN Red List 2018; Disponível em: http://www.iucnredlist.org/),
assim
como
a
lista
da
Fundação
Biodiversitas
(disponível
em:
http://
http://www.biodiversitas.org.br/floraBr/consulta_fim.asp).
Espécies raras: Para classificação das espécies quanto a sua raridade foram considerados duas escalas: 1)
plantas raras do Brasil, as espécies que possuem distribuição geográfica restrita a uma área menor ou igual
a 10 km2 (Disponível em: http://www.plantasraras.org.br/); e 2) aquelas espécies que ocorrem com 1 (um)
único indivíduo por hectare na amostragem (Martins, 1991).
Espécies de valor medicinal: Foram consideradas espécies de valor medicinal aquelas que seus componentes
são utilizados como medicamentos fitoterápicos. Para determinar as espécies de valor medicinal ocorrente
nas fitofisionomias presentes na área de influência direta do empreendimento foram realizadas consultadas
a diferentes fontes bibliográficas (Lorenzi, 2002; Lorenzi, 2009; Lorenzi, 2014; Filho & Sartorelli, 2015).
Espécies de valor comercial: As espécies de valor comercial foram consideradas aquelas que são mais
comercializadas no Brasil. Para isto, foi utilizada a lista das espécies com valor comercial disponibilizada pelo
“Sistema Nacional de Informações Florestais - SNIF” (Disponível em: goo.gl/AnFODC) e literatura
especializada (Campos-Filho & Sartorelli, 2015).
Espécies de valor alimentício: Foram consideradas espécies de valor alimentício aquelas que podem ser
utilizadas como fonte de alimento pela espécie humana. Para a classificação das espécies de valor alimentício
foram realizadas consultas a diferentes fontes bibliográficas (Lorenzi, 2002; Lorenzi, 2009; Lorenzi, 2014;
Campos-Filho & Sartorelli, 2015).
Espécies imunes ao corte: Para a determinação das espécies imunes de corte, foi utilizada a Lei n° 20.308,
de 27 de julho de 2012, do estado de Minas Gerais (que alterou as Lei nº 10.883, de 2 de outubro de 1992 e
Lei nº 9.743, de 15 de dezembro de 1988). De acordo com a referida Lei, fica declarado como de preservação
permanente, de interesse comum e imune de corte no estado de Minas Gerais os seguintes grupos de
espécies: Caryocar brasiliense; Ipê-amarelo; Pau d`arco, sendo os últimos dois nomes populares pertencentes
aos gêneros Tabebuia e Tecoma. Contudo, atualmente grande parte das espécies de Ipês que outrora
pertenciam ao gênero Tabebuia, foram incluídos no gênero Handroanthus. Sendo assim, para a classificação
das espécies imunes de corte foram considerados tanto o gênero Tabebuia quanto o Handroanthus, de
acordo com dados disponíveis na “Lista de Espécies da Flora do Brasil”. Também foi utilizado o Decreto nº
46.602, de 19 de setembro de 2014 do estado de Minas Gerais, que declara de interesse comum, de
preservação permanente e imune de corte os remanescentes de vegetação nativa primária e vegetação
nativa secundária nos estágios inicial, médio e avançado de regeneração da espécie Araucaria angustifolia.
Além desses foi utilizada a Portaria Normativa nº 83, de 26 de setembro 1991 do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, que proíbe o corte e exploração da Aroeira legítima
ou Aroeira do Sertão (Astronium urundeuva), das Baraúnas (Melanoxylon brauna e Schinopsis brauna) e do
Gonçalo Alves (Astronium fraxinifolium) em Floresta Primária.
2.2.5 - Estrutura Horizontal
Para análise da estrutura horizontal foram calculados dados relativos à frequência (F), densidade (D),
dominância (Do), índice do valor de cobertura (IVC) e índice do valor de importância (IVI) (Mueller-Dombois
e Ellenberg, 1974).
A frequência absoluta é determinada como a proporção entre o número de unidades de amostra onde a
espécie ocorre e o número total de unidades de amostra. A frequência relativa é a proporção expressa em
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porcentagem entre a frequência absoluta de cada espécie e a frequência total por unidade de área. São
calculadas pelas seguintes fórmulas:

FAi =

FRi =

npi
.100
Np

FAi
S

.100

∑ FAi

i =1

Em que:
FAi = Frequência absoluta da espécie i;
npi = nº de parcelas com ocorrência da iésima espécie;
N = nº total de parcelas inventariadas.
FRi = Frequência relativa da espécie i.
A densidade (D) é o número de indivíduos de cada espécie na composição florística do povoamento,
informando sobre a intensidade com que a espécie ocorre no povoamento em relação ao número de
indivíduos por unidade de área. Maiores valores de densidade indicam a existência de um número maior de
indivíduos por hectare da espécie no povoamento amostrado, onde são calculadas pelas seguintes fórmulas:

em que:
DAi = densidade absoluta da i-ésima espécie, em número de indivíduos por hectare;
ni = número de indivíduos da i-ésima espécie na amostragem;
N = número total de indivíduos amostrados;
A = área total amostrada, em hectare;
DRi = densidade relativa (%) da i-ésima espécie;
DT = densidade total, em número de indivíduos por hectare (soma das densidades de todas as espécies
amostradas).
A dominância (Do) é a soma das áreas seccionais dos indivíduos pertencentes a uma mesma espécie por
unidade de área, podendo ser entendida como a medida da projeção do corpo da planta no solo. Assim,
maiores valores de dominância indicam que a espécie exerce dominância no povoamento amostrado em
termos de área basal por hectare, sendo calculadas pelas seguintes fórmulas:
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em que:
DoAi = dominância absoluta da i-ésima espécie, em m2/ha;
ABi = área basal da i-ésima espécie, em m2, na área amostrada;
AB = ∑ π*DAP2 / 40000;
DAP = CAP / π;
A = área amostrada, em hectare;
DoRi = dominância relativa (%) da i-ésima espécie;
DoT = dominância total, em m2/ha (soma das dominâncias de todas as espécies).
O parâmetro do Índice de Valor de Cobertura (IVC) é a soma do valor de densidade e dominância da i-ésima
espécie, informando sobre a cobertura relativa e área basal de cada espécie na área amostrada. Portanto,
espécies com elevados diâmetros geralmente possuem alto valor de cobertura. Este parâmetro é calculado
pela seguinte fórmula:

Índice de Valor de Importância (IVIi) – É a soma da densidade, dominância e frequência relativas da i-ésima
espécie:

IVI i = DRi + DoRi+ Fri.
O índice de Valor de Importância (IVI) é um dado que expressa numericamente a importância de uma
determinada espécie dentre as árvores de uma comunidade florestal.
2.2.6 - Índices de Diversidade
Para avaliar a diversidade das espécies florestais amostradas, foram utilizados alguns índices de diversidade,
sendo eles: Shannon Weaver (H’) e Pielou (J).
O índice de diversidade de Shannon Weaver (H’) foi calculado para avaliar a riqueza de espécies amostradas,
calculado com base no número de indivíduos de cada espécie e no total de indivíduos amostrados. Quanto
maior for o valor de H’, maior será a diversidade florística da vegetação. O Índice de Diversidade de Espécies
(H’) é calculado pelo emprego da expressão:




H '=

s

N.ln( N ) −  n .ln( n )
i =1

i

i





N

Onde:
H’= índice de diversidade;
N = número total de indivíduos amostrados;
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ni = número de indivíduos amostrados da i-ésima espécie;
S = número de espécies amostradas; e
ln = logaritmo neperiano;
O Índice de Equabilidade de Pielou (J) é calculado pelo emprego da expressão:

Onde:
H’ = índice de diversidade de Shannon-Weaver;
S = número total de espécies amostradas;
2.2.7 - Classificação dos estágios sucessionais dos fragmentos florestais e vegetação savânica
A partir dos dados provenientes da amostragem da vegetação foi realizada a classificação dos estágios
sucessionais dos remanescentes de Floresta Estacional Semidecidual Montana na Área Diretamente Afetada,
aplicando-se a Resolução CONAMA n° 392, de 25 de junho de 2007, em atendimento ao Art. 1° da Resolução
CONAMA n° 10/93, para o Estado de Minas Gerais.
Para as fitofisionomias campestres, no caso de Campo Sujo Rupestre, Cerrado Denso e Campo Sujo, foram
realizadas avaliações em relação ao estado de conservação, sendo as discussões norteadas pelos parâmetros
propostos na Resolução CONAMA n° 423 de 12 de abril de 2010, tendo como balizadores os dados obtidos
durante as campanhas de campo, incluindo avaliações qualitativas e indicadores de uso antropogênico.

2.3 - RESULTADOS
2.3.1 - Enquadramento Biogeográfico (AID/ADA)
De acordo com a Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006 e o Decreto Nº 6.660, de 21 de novembro de
2008, a vegetação da Área de Influência Direta do Projeto da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte - Casa
de Pedra está inserida no bioma da Mata Atlântica.
Em termos do enquadramento fitogeográfico, o “Manual Técnico de Classificação da Vegetação Brasileira”,
classifica os remanescentes florestais desta região como sendo de Floresta Estacional Semidecidual - FESD
(IBGE, 2012). Seguindo ainda está classificação, os fragmentos estudados podem ser classificados quanto à
unidade fisionômica como FESD Montana, por estarem localizados em cotas altimétricas que variam de 500
a 1.500 m. A localização da Área de Influência Direta (AID) do Projeto da Obra Emergencial da Cava Corpo
Norte - Casa de Pedra encontra-se no limite ocidental da Mata Atlântica e dessa forma é tida como área de
tensão ecológica entre os biomas Cerrado e Mata Atlântica (Werneck et al., 2010). Áreas de tensão ecológica
como a que se refere, em geral apresentam mosaicos vegetacionais que podem ter cortes abruptos ou
graduais entre diferentes classes fitofisionômicas. No caso da AID observam-se tanto fitofisionomias
claramente relacionadas com o bioma Mata Atlântica, como é o caso de FESD Montana, quanto
fitofisionomias relacionadas ao bioma Cerrado (Figura 22 a Figura 27). Ressalta- se que no contexto de tal
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tensão ecológica merecem destaque os Campos Rupestres (Figura 26) que são formações herbáceoarbustivas associadas a solos litólicos. Tal fitofisionomia está associada localmente ao bioma Cerrado e na
parte do norte da Cadeia do Espinhaço (norte de Minas Gerais e Bahia) ao bioma Caatinga (Rapini et al.,
2008).
No que se refere à conservação de biomas e fitofisionomias é importante mencionar que Mata Atlântica,
Cerrado e Campos Rupestres são considerados hotspots da biodiversidade e estão sob intensa ameaça pela
degradação antrópica (Tabarelli et al., 2005; Klink & Machado, 2005; Viana & Lombardi, 2007). Ressalta-se a
partir do mesmo referencial que a Mata Atlântica resta em menos de 15% de sua cobertura original (SOS
Mata Atlântica, 2018). Já o Cerrado resta em menos da metade de sua cobertura, com o agravante de um
declínio acentuado de sua cobertura original nos últimos 70 anos (Klink & Machado, 2015). Quanto aos
Campos Rupestres, são áreas naturalmente reduzidas que ocorrem sobre terrenos alvo de mineração, e em
virtude de seus enormes endemismos e presença de espécies raras requer atenção especial (Jacobi et al.,
2007; Conceição & Pirani, 2005). Nesse sentido a conservação de áreas já estabelecidas de tais fitofisionomias
associadas ao bioma Mata Atlântica, especialmente em contexto de tensão ecológica é de grande
importância. Vale destaque a conservação de Campos Rupestres, que são fitofisionomias relíquia das quais
até o momento não se conhecem técnicas efetivas de restauração, impossibilitando realizar reposição
adequada da vegetação (Rezende, 2013).

Figura 22: Aspecto da FESD em estágio médio de
regeneração no entorno da ADA do Projeto de Obra
Emergencial da Cava Corpo Norte - Casa de Pedra.

Figura 23: Aspecto da FESD em estágio médio de
regeneração no entorno da ADA do Projeto de Obra
Emergencial da Cava Corpo Norte - Casa de Pedra.

Figura 24: Aspecto do Campo Rupestre Ferruginoso em
estágio avançado de regeneração no entorno da ADA
do Projeto da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte Casa de Pedra.

Figura 25: Aspecto do Campo Sujo em estágio
avançado de regeneração no entorno da ADA do
Projeto da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte Casa de Pedra.
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Figura 26: Aspecto do Campo Rupestre Ferruginoso em
estágio avançado de regeneração no entorno da ADA
do Projeto da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte Casa de Pedra.

Figura 27: Aspecto do Campo Sujo em estágio
avançado de regeneração no entorno da ADA do
Projeto da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte Casa de Pedra.

2.3.2 - Mapeamento de Uso e Ocupação do Solo e Fitofisionomias (AID/ADA)
As Áreas de Influência Direta (AID) e Diretamente Afetada (ADA) do Projeto da Obra Emergencial da Cava
Corpo Norte - Casa de Pedra encontram-se inseridas em um mosaico de vegetação que é típico do contexto
fitogeográfico local, o qual se relaciona à área de tensão ecológica entre os biomas Cerrado e Mata Atlântica.
Dessa maneira, tal mosaico de vegetação e as diferentes classes de uso e ocupação são decorrentes tanto de
aspectos naturais quanto de aspectos antrópicos, principalmente relacionados às atividades minerárias,
incluindo as da CSN Mineração.
A partir do mapeamento da vegetação e do uso e ocupação do solo, foi possível inferir as fisionomias e as
classes de uso ocorrentes dentro das Áreas Diretamente Afetada (ADA) (Quadro 2) e da Área de Influência
Direta (AID) (Quadro 3 e Figura 28) do empreendimento. Entre as tipologias de vegetação nativa na AID,
predomina a Floresta Estacional Semidecidual secundária. As formações Savânicas estão representadas pelo
Campo Rupestre, Campo Sujo, Cerrado Típico, Cerrado Denso e Candeial. Destaca- se que não foi realizada
classificação de estágios sucessionais para vegetação natural presente na porção da AID externa à ADA, de
modo que os quantitativos de área globais para AID são tratados sem tal designação. As classes de uso e
ocupação de origem antrópica encontradas na área do empreendimento incluem solos desnudos (incluindo
os acessos e estruturas relacionadas à atividade da CSN Mineração), área de revegetação (incluindo taludes
revegetados e áreas degradadas, estas, em sua maioria, estão nas imediações das áreas operacionais da CSN
Mineração), além de Agropecuária.
Quadro 2: Área ocupada por cada classe de uso e ocupação do solo e fitofisionomias no ano de 2019 na Área
Diretamente Afetada (ADA) do Projeto da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte - Casa de Pedra.
Classes de Uso e Ocupação (ADA)

Área (hectares)

Uso Antrópico/Acessos/Mineração

13,791

Floresta Estacional Semidecidual em Estágio Médio de
Regeneração
Campo Rupestre Ferruginoso em Estágio Avançado de
Regeneração
Total (em hectares)
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Quadro 3: Área ocupada por cada classe de uso e ocupação do solo e fitofisionomias na Área de Influência Direta
(AID) do EIA da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte.
Classes de Uso e Ocupação (AID)

Área (hectares)

ADA (Área Diretamente Afetada)

13,791

Agropecuária

2,11

Campo Sujo

261,374

Campo Rupestre

244,684

Candeial

2,953

Cerrado Denso

0,647

Cerrado Típico

161,554

Floresta Estacional Semidecidual

465,892

Massas D’água

13,207

Revegetação

117,316

Uso Antrópico/Acessos/Mineração

757,812

Total (em hectares)

2.041,340

Figura 28: Mapa de Uso e Ocupação da Area Diretamente Afetada (ADA) e Área de Influência Direta (AID) do
Projeto da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte - Casa de Pedra.
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2.3.3 - Uso e Ocupação e Fitofisionomias da Área de Influência Direta (AID)
2.3.3.1 - Campo Rupestre (244,684 ha)
O Campo Rupestre é caracterizado por apresentar indivíduos predominantemente herbáceos e arbustivos,
onde os indivíduos arbóreos são menos frequentes e pouco desenvolvidos (Ribeiro e Walter, 2008). A
vegetação é um complexo que reúne paisagens emmicro-relevos com espécies típicas predominantemente
rupícolas e que vegetam diretamente sobre o afloramento rochoso (Ribeiro e Walter, 2008). Em alguns casos
podem ser observados indivíduos arbustivos vegetando em fendas do afloramento rochoso onde se acumula
matéria orgânica suficiente para dar suporte a estes. Os afloramentos rochosos na AID, assim como descrito
em trabalhos científicos para a região do Quadrilátero Ferrífero, podem ser de natureza quartizitica ou
ferruginosa (Benites et al., 2003, 2007; Messias et al., 2013). Os afloramentos na AID se apresentam de forma
dispersa em campos propriamente ditos (herbáceo-arbustivos) ou em forma de “lageados” contínuos com
eventuais matacões soltos ou fixos. O relevo nos trechos de Campo Rupestre na Área de Influência Direta
varia de relativamente suave a intensamente acidentado (Figura 29 e Figura 30).
De acordo com Harley (1995), as espécies de Vellozia (Velloziaceae) funcionam como bom indicador desses
ambientes, embora menos frequentemente podem ocorrer em outros ambientes savânicos. Adicionalmente,
os ambientes de Campo Rupestre são ricos em espécies endêmicas, muitas delas dentro de alguma categoria
de ameaça (Carmo, F.F. & Jacobi, 2013; Jacobi et al., 2007; Viana et al., 2006). Podemos citar algumas espécies
típicas dos Campos Rupestres, por exemplo Lychnophora pinaster (Asteraceae), Baccharis vismioides
(Asteraceae), Lagenocarpus rigidus (Cyperaceae), Mimosa calodendron (Fabaceae) e Microstachys hispida
(Euphorbiaceae). Destacam-se também as orquídeas que ocorrem em profusão, onde podem ser
mencionadas: Acianthera teres, Bulbophyllum weddellii, Epidendrum secundum, Gomesa gracilis e Gomesa
ramosa (Orchidaceae). Também se destacam as Canelas de Ema da espécie Vellozia compacta (Velloziaceae).
Cabe menção também para o cacto ameaçado e raro Arthrocereus glaziovii (Cactaceae), assim como para a
ameaçada e rara Brunfelsia rupestris (Solanaceae) (Giulietti et al., 2009; MMA, 2014).

Figura 29: Aspecto do Campo Rupestre (afloramento
isolado) na AID do Projeto da Obra Emergencial da
Cava Corpo Norte - Casa de Pedra.

Figura 30: Aspecto do Campo Rupestre (afloramento
contínuo, “lageado”) na AID do Projeto da Obra
Emergencial da Cava Corpo Norte - Casa de Pedra.

2.3.3.2 - Cerrado Típico (161,554 ha)
O Cerrado Típico é representado pela presença de árvores tortuosas com casca corticenta ou esclerificada
de porte médio a pequeno com densidade ligeiramente esparsada. Ocorre sobre matriz herbácea com
predomínio eventual de gramíneas. Pode apresentar deciduidade quando a estação seca é pronunciada.
Nesta fitofisionomia nunca ocorre formação de dossel. Uma característica marcante é a grande acumulação
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de biomassa subterrânea, com a formação de xilopódios e raízes tuberosas geminíferas. Neste sentido é
notável que a maior parte da biomassa lenhosa do cerrado típico ocorre no subsolo (Figura 31 e Figura 32).
Dentre as espécies arbóreas destacam-se Xylopia aromatica (Annonaceae), Schefflera macrocarpa
(Araliaceae), Kielmeyera coriacea (Calophyllaceae), Plenckia populnea (Celastraceae), Stryphnodendron
adstringens (Fabaceae), Byrsonima verbascifolia (Malpichiaceae), Miconia ferruginata (Melastomataceae),
Qualea grandiflora, Qualea multiflora e Vochysia thyrsoidea (Vochysiaceae). Já no estrato herbáceo podem
ser citadas Fuirena umbellata (Cyperaceae), Hyptis nudicaulis (Lamiaceae), além das gramíneas Andropogon
bicornis, Axonopus aureus, Axonopus pressus e Echinolaena inflexa.

Figura 31: Fitofisionomia de Cerrado Típico na AID do
EIA do Projeto da Obra Emergencial da Cava Corpo
Norte - Casa de Pedra.

Figura 32: Fitofisionomia de Cerrado Típico na AID do
EIA do Projeto da Obra Emergencial da Cava Corpo
Norte - Casa de Pedra.

2.3.3.3 - Campo Sujo (261,374 ha)
Esta fitofisionomia é caracterizada por apresentar uma matriz herbácea com predomínio de biomassa de
gramíneas intermeadas por uma grande diversidade de espécies arbustivas de pequeno e médio porte. Os
solos de Campo Sujo podem ser rasos, eventualmente com pequenos afloramentos rochosos (sem
caracterizar um Campo Rupestre), ou profundos e de baixa fertilidade (Ribeiro & Walter, 2008).
Eventualmente é possível observar alguns indivíduos arbóreos de pequeno porte tortuosos espalhados nessa
matriz. Na área é possível associar tal fitofisionomia a relevos mais suaves. Dentre as espécies da matriz de
gramíneas (Poaceae) destacam-se: Paspalum lineare, Sporobolus indicus, Andropogon bicornis, Axonopus
aureus, Axonopus pressus, Echinolaena inflexa. Dentre as espécies herbáceas de outras famílias destacam-se
Borreria capitata (Rubiaceae), Achyrocline satureioides, Ageratum fastigiatum (Asteraceae), Paepalanthus
elongatus (Eriocaulaceae), Trimezia juncifolia (Iridaceae) e Hyptis villosa (Lamiaceae). No tocante às espécies
arbustivas de destaque observam-se Ichthyothere terminalis, Moquiniastrum paniculatum (Asteraceae),
Jacaranda caroba, Zeyheria montana (Bignoniaceae), Kielmeyera variabilis (Calophyllaceae), Miconia
albicans, Leandra aurea, Macairea radula, Marcetia taxifolia, Trembleya parviflora (Melastomataceae),
Palicourea rigida e Sabicea brasiliensis (Rubiaceae).
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Figura 33: Campo Sujo no topo de morro na AID do EIA
do Projeto da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte Casa de Pedra.

Figura 34: Campo Sujo na AID do EIA do Projeto da
Obra Emergencial da Cava Corpo Norte - Casa de
Pedra.

2.3.3.4 - Floresta Estacional Semidecidual Montana (465,892 ha)
A fitofisionomia de Floresta Estacional Semidecidual é caracterizada por apresentar indivíduos
arbustivos/arbóreos que formam um dossel e possuem estratificação vertical. Do ponto de vista
ecofisiológico, o que define tal fitofisionomia é a deciduidade de parte dos indivíduos arbóreos durante a
estação seca (entre 20 e 50% dos indivíduos). A formação Montana que aqui se refere é aquela que ocorre
na faixa altimétrica entre 500 e 1500 metros na latitude de 16° a 24° sul (IBGE, 2012). Trata-se de vegetação
eventualmente adensada de indivíduos arbóreos entremeados com espécies arbustivas e com trepadeiras
herbáceas e/ou lenhosas. Tal fitofisionomia recobre quase sempre áreas anteriormente exploradas por
atividades antrópicas onde a mesma cessou por tempo suficiente para que ocorresse a colonização vegetal.
Essa colonização se deu em trechos onde se apresentam solos mais profundos e menos compactados, sendo
a maioria dos casos em encostas (Figura 46 e Figura 47).

Figura 35: Aspecto do interior da Floresta Estacional
Semidecidual na AID do Projeto da Obra Emergencial
da Cava Corpo Norte - Casa de Pedra.

Figura 36: Floresta Estacional Semideciadual no fundo
do relevo na AID do Projeto da Obra Emergencial da
Cava Corpo Norte - Casa de Pedra.

2.3.3.5 - Cerrado Denso (0,647 ha)
O Cerrado Denso é caracterizado pelo alto adensamento de indivíduos arbustivos que eventualmente não
ultrapassam os dois metros de altura (Figura 35 e Figura 36). Os arbustos que se encontram nessa
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fitofisionomia não são sujeitos a incrementos lenhosos significativos. A fitofisionomia pode ser considerada
também uma transição entre as formações savânicas (Cerrado Típico) com formações campestres (Campo
Rupestre). Tal descrição relaciona-se com o proposto por Salimena et al. (2013) onde os autores observam
as mesmas características estruturais, eventualmente com algumas epífitas, além de um estrato herbáceo.
Os mesmos autores citam tal fitofisionomia como o equivalente ao escrube e ao arbustal latifoliado segundo
Oliveira-Filho (2009). O último autor caracteriza a fitofisionomia como uma massa vegetal de aparência mais
ou menos contínuo e uniforme de arbustos e subarbustos. O mesmo autor destaca a possibilidade de ocorrer
trepadeiras e epífitas. Tal situação também é observada na área de estudos com a ocorrência das espécies
Cuscuta sp. (Cucurbitaceae), Centrosema vexilatum (Fabaceae) e Encyclia patens (Orchidaceae).
No que se refere à composição florística observam-se espécies arbóreas em tamanho anão, como Clethra
scabra (Cletharaceae), Lafoensia pacari (Lythraceae), Maytenus gonoclada (Celastraceae), Alchornea
triplinervia (Euphorbiaceae), Copaifera angsdorffii (Fabaceae), Vochysia tucanorum (Vochysiaceae), Roupala
montana (Proteaceae), Zanthoxylum rhoifolium (Rutaceae), Casearia sylvestris (Salicaceae), Dalbergia
miscolobium (Fabaceae) e Blepharocalyx salicifolius (Myrtaceae). Também se observam espécies arbustivas
como Cordiera elliptica (Rubiaceae), Baccharis dracunculifolia, Baccharis truncata, Koanophyllon
adamantium, Chromolaena laevigata, Chromolaena squalida, Chromolaena pedalis (Asteraceae), Ocotea
tristis (Lauraceae), Byrsonima dealbata (Malpighiaceae), Tibouchina martiusiana, Trembleya parviflora,
Leandra aurea (Melastomataceae) e Lippia hermannioides (Verbenaceae).

Figura 37: Aspecto do interio da fitofisionomia de
Cerrado Denso na AID do EIA do Projeto da Obra
Emergencial da Cava Corpo Norte - Casa de Pedra.

Figura 38: Fitofisionomia de Cerrado Denso na AID do
Projeto da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte Casa de Pedra.

2.3.3.6 - Candeial (2,953 ha)
Esta fitofisionomia é caracterizada por apresentar indivíduos arbóreos de pequeno porte juntamente a
arbustos adensados sem estratificação vertical definida. Também se observam trepadeiras entremeando as
árvores e arbustos. Observa-se baixa ocorrência de espécies herbáceas em virtude da dificuldade de
estabelecimento destas no adensamento de árvores e arbustos. Além da candeia - Eremanthus
erythropappus (Asteraceae), observa-se forte presença de espécies arbóreas e arbustivas como Alecrim do
Campo – Baccharis truncata, Dasyphyllum reticulatum (Asteraceae), Alchornea triplinervia (Euphorbiaceae),
Ocotea tristis (Lauraceae), Miconia sellowiana, Miconia theizans (Melastomataceae), Calyptranthes
clusiifolia, Myrcia splendens (Myrtaceae) e Maytenus gonoclada (Celastraceae). Algumas espécies arbóreas
de maior porte também podem ser observadas, como é o caso de Copaifera langsdorffii (Fabaceae), Clethra
scabra (Clethraceea) e Vochysia tucanorum (Vochysiaceae). Entre as trepadeiras destaca- se Mikania
hirsutissima, ocorrendo em vários trechos da referida fitofisionomia (Figura 39 e Figura 40).
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A composição florística e estrutural do Candeial que se descreve é formada pela interseção de elementos do
Campo Rupestre e da Floresta Estacional Semidecidual. Tal fitofisionomia ocorre principalmente em trechos
onde há um pequeno acúmulo de solo pouco profundo. Tal acúmulo se dá em depressões sobre afloramentos
rochosos, assim como nos cortes abruptos do topo de morro com afloramento rochosos e o início de encosta.

Figura 39: Aspecto interno do Candeial na AID do
Projeto da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte Casa de Pedra.

Figura 40: Candeial na AID do Projeto da Obra
Emergencial da Cava Corpo Norte - Casa de Pedra.

2.3.3.7 - Revegetação (117,316 ha)
A cobertura vegetal das áreas revegetadas é predominantemente composta por Meloso – Melinis minutiflora
(Poaceae) entremeada por espécies metalófilas, oriundas de fitosionomias campestres adjacentes. Trata-se
de cobertura vegetal antrópica destinada a uma reabilitação ambiental preliminar de taludes. Observa-se a
utilização de outras espécies, especialmente de leguminosas (Fabaceae) como Crotalaria spp, feijão guandú
(Cajanus cajan) e calopogônio (Calopogoniu mmucunoides). Observa-se também a presença de espécies
ruderais como Ageratum fastigiatum, Achyrocline satureioides, Chromolaena laevigata, Vernonanthura
polyanthes (Asteraceae) Borreria capitata (Rubiaceae) e Solanum lycocarpum (Solanaceae). Observa-se de
maneira geral uma boa cobertura vegetal, eventualmente formando um depósito inicial de matéria orgânica
em decomposição pela morte das touceiras mais velhas. (Figura 41e Figura 42).

Figura 41: Taludes revegetados na AID do Projeto da Obra
Emergencial da Cava Corpo Norte - Casa de Pedra.
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Figura 42: Revegetação com presença de Melinis
minutiflora na AID do Projeto da Obra Emergencial
da Cava Corpo Norte - Casa de Pedra.
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2.3.3.8 - Agropecuária (2,11 ha)
Estas áreas são representadas por pastagem formadas artificialmente, assim como áreas destinadas à
plantios anuais.
2.3.3.9 - Uso Antrópico/Acessos/Mineração (757,812 ha)
A Classe de Uso e Ocupação referente ao Uso Antrópico/Acessos/Mineração é resultado das atividades
minerárias da CSN no local. Esta classe representa a mineração propriamente dita que necessita da
construção de acessos aos locais de mineração. Esta classe de Uso e Ocupação é desprovida de vegetação.

Figura 43: Uso Antrópico/Acessos/Mineração na AID
do Projeto da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte Casa de Pedra.

Figura 44: Uso Antrópico/Acessos/Mineração na AID
do Projeto da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte Casa de Pedra.

2.3.4 - Uso e Ocupação e Fitofisionomias da Área Diretamente Afetada (ADA)
A ADA do Projeto da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte - Casa de Pedra, conforme informado pela CSN
Mineração, desde o ano de 2016, está em processo de supressão da vegetação e, ocorrendo a modificação
das classes de uso e ocupação do solo do local. Diante deste cenário e visto o caráter desse documento, foi
realizado uma série histórica para análise da vegetação do local visando o entendimento das supressões
realizadas neste período (2016 e 2019). Em 2016, a área de Floresta Estacional Semidecidual em estágio
médio de regeneração correspondia a aproximadamente 12,25% da ADA, um total de 1,689 hectares (Figura
45 e Anexo 03); enquanto que a área de Campo Rupestre Ferruginoso em estágio avançado de regeneração
correspondia a aproximadamente 27,7% da ADA, um total de 3,824 hectares (Figura 45 e Anexo 04). A classe
de uso e ocupação de Uso Antrópico/Acessos/Mineração correspondia a 60% (8,278 ha) do total da área
requerida.
Em 2019, a partir da imagem de satélite mais atual disponível, a área de Floresta Estacional Semidecidual em
estágio médio de regeneração e o Campo Rupestre Ferruginoso em estágio avançado de regeneração foram
totalmente suprimidos (Figura 46 e Anexo 04). A classe de uso e ocupação de Uso
Antrópico/Acessos/Mineração corresponde a 100% (13,791 ha) do total da área requerida.
A seguir descreve-se brevemente a caracterização das fitofisionomias referentes à cobertura vegetal natural
que ocorriam na Área Diretamente Afetada.
Quadro 4: Área das classes de uso e ocupação do solo na área do Projeto da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte
- Casa de Pedra.
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Uso Antrópico/Acessos/Mineração

2016
ADA (ha)
8,278

2019
ADA(ha)
13,791

Diferença
áreas (ha)
5,513

Floresta Estacional Semidecidual em Estágio Médio de Regeneração

1,689

0

-1,689

Campo Rupestre Ferruginoso em Estágio Avançado de Regeneração

3,829

0

-3,829

Total (em hectares)

13,791

13,791

-

Classes de Uso e Ocupação

As Figura 45 e Figura 46 abaixo mostram a série histórica (2016 – 2019) de Uso e Ocupação da ADA do Projeto
da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte - Casa de Pedra.

Figura 45: Mapa de Uso e Ocupação da Área Diretamente Afetada (ADA) do Projeto da Obra Emergencial da Cava
Corpo Norte - Casa de Pedra (Google Earth 2016).
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Figura 46: Mapa de Uso e Ocupação da Área Diretamente Afetada (ADA) do Projeto da Obra Emergencial da Cava
Corpo Norte - Casa de Pedra (Imagem de voo de VANT de 2019 fornecida por CSN).

2.3.4.1 - Floresta Estacional Semidecidual Montana em estágio médio de regeneração
A fitofisionomia de Floresta Estacional Semidecidual Montana em estágio médio de regeneração é
caracterizada por apresentar indivíduos arbóreos formando um dossel, o qual obedece a uma estratificação
vertical com a presença de três estratos (dossel, sub-dossel e sub-bosque), ocorrência de espécies herbáceas
no sub-bosque e uma camada de serapilheira variando de espessura com as estações do ano. Apresenta
também trepadeiras herbáceas e lenhosas, assim como epífitas que incluem Orquídeas como Polystachya
sp., Bromélias como Tillandisia spp., além de Samambaias como Adiantum spp., Microgramma squamulosa,
Phlebodium spp., Cyathea spp (Cyatheaceae). e Pleopeltis spp. (Polypodiaceae) (Figura 47 a Figura 50).
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Figura 47: Aspecto interno da Floresta Estacional
Semidecidual Montana em estágio médio de
regeneração na AID área do Projeto da Obra
Emergencial da Cava Corpo Norte - Casa de Pedra.

Figura 48: Aspecto interno da Floresta Estacional
Semidecidual Montana em estágio médio de
regeneração na AID área do Projeto da Obra
Emergencial da Cava Corpo Norte - Casa de Pedra.

Figura 49: Aspecto da Floresta Estacional Semidecidual
Montana em estágio médio de regeneração na AID
área do Projeto da Obra Emergencial da Cava Corpo
Norte - Casa de Pedra.

Figura 50: Dossel da Floresta Estacional Semidecidual
Montana em estágio médio de regeneração na AID
área do Projeto da Obra Emergencial da Cava Corpo
Norte - Casa de Pedra.

2.3.4.2 - Campo Rupestre ferruginoso em Estágio Avançado de Regeneração
A fitofisionomia de Campo ferruginoso em estágio avançado de regeneração é caracterizada por apresentar
indivíduos arbustivos/herbáceos que ocorrem em ambiente rupestre (ambientes rochosos). Este tipo de
ambiente geralmente ocorre em mosaicos e inclui outras formações fitofisionômicas. A cobertura arbórea é
praticamente ausente, salvo alguns indivíduos de Eremanthus erytropappus com baixo rendimento lenhoso.
O estrato herbáceo representa grande importância devido a abundância e cobertura do solo. (Figura 51 a
Figura 54).
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Figura 51: Aspecto do Campo Ferruginoso em estágio
avançado de regeneração. Área do Projeto da Obra
Emergencial da Cava Corpo Norte - Casa de Pedra.

Figura 52: Campo Ferruginoso em estágio avançado de
sucessão na área do Projeto da Obra Emergencial da
Cava Corpo Norte - Casa de Pedra.

Figura 53: Aspecto do Campo Ferruginoso em estágio
avançado de regeneração com afloramentos rochosos
isolados. Área do Projeto da Obra Emergencial da Cava
Corpo Norte - Casa de Pedra.

Figura 54: Aspecto do estrato herbáceo/arbustivo
abundante no ambiente de Cerrado Rupestre em
estágio avançado de sucessão na área do Projeto da
Obra Emergencial da Cava Corpo Norte - Casa de
Pedra.

2.3.4.3 - Uso Antrópico/Acessos/Mineração
A Classe de Uso e Ocupação referente ao uso antrópico é resultado das atividades Minerárias na ADA, as
quais necessitam da construção de acessos aos locais de Mineração. Esta classe de Uso e Ocupação é
desprovida de vegetação, e à medida que vai se exaurindo os recursos estes locais são reconstituídos por
taludes que serão revegetados (Figura 55 e Figura 56).
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Figura 55: Uso Antrópico/Acessos/Mineração na ADA
do Projeto da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte Casa de Pedra.

Figura 56: Uso Antrópico/Acessos/Mineração na ADA
do Projeto da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte Casa de Pedra.

2.3.5 - Florística Geral
Na Área de Influência Direta e no entorno da Área Diretamente Afetada do EIA do Projeto da Obra
Emergencial da Cava Corpo Norte - Casa de Pedra contabilizaram-se 636 espécies, 329 gêneros e 108
famílias botânicas, amostrados a partir do levantamento florístico de todas as fitofisionomias e todos os
hábitos (Quadro 5). As famílias mais ricas foram: Asteraceae com 65 espécies (10,2%), Fabaceae com 63
espécies (9,9%), Myrtaceae com 39 espécies (6,1%), Melastomataceae com 37 espécies (5,8%), Rubiaceae
com 33 espécies (5,2%), Lauraceae com 26 espécies (4,1%), Malpighiaceae com 17 espécies (2,7%),
Solanaceae com 16 espécies (2,5%), Orchidaceae com 13 espécies (2%), Annonaceae com 11 espécies
(1,7%), Euphorbiaceae com 11 espécies (1,7%), Bignoniaceae com 10 espécies (1,6%), Poaceae com 10
espécies (1,6%) e Vochysiaceae com 10 espécies (1,6%). As demais 94 famílias apresentaram nove ou
menos espécies e juntas correspondem a 54,3% da riqueza florística registrada (Figura 57).
A contagem dos hábitos (formas de vida) por espécies (Figura 58) revelam o predomínio do hábito arbóreo,
com 347 espécies, seguido do hábito arbustivo com 139 espécies. Posteriormente apresentam-se os
hábitos herbáceos (86 espécies), as trepadeiras (44 espécies) e epífitas (20 espécies). Tal distribuição de
espécies por hábito tem relação com as fitofisionomias que ocorrem na área pretendida. A maior riqueza
florística observada foi em Floresta Estacional Semidecidual, com 449 espécies, onde predomina o hábito
arbóreo. Em Campo Rupestre onde predominam os hábitos arbustivo e herbáceo foram observadas 161
espécies. Em Cerrado Típico foram observadas 89 espécies com predomínio do hábito arbustivo. Em
Campo Sujo foram registradas 67 espécies com predomínio do hábito arbustivo. Vale ressaltar que ocorre
compartilhamento de espécies entre as classes fitofisionômicas da Área de Influência Direta.
No que se refere às síndromes de dispersão observou-se predomínio da Zoocoria – dispersão por animais
(313 espécies), seguida da Anemocoria – dispersão pelo vento (260 espécies), sendo a Barocoria –
dispersão a curtas distâncias – menos expressiva, com 63 espécies. Tal distribuição relaciona-se com as
diferentes fitofisionomias presentes na área (Batalha e Mantovani 2001). Em fitofisionomias abertas, como
é o caso dos Campos Rupestres, a tendência é que se apresentem mais espécies anemocóricas (Oliveira &
Moreira 1992). Já em ambientes mais fechados, como é o caso da Floresta Estacional Semidecidual a
tendência é que se apresente mais espécies Zoocóricas (Stefanello et al 2010). No caso da Área de
Influência Direta o predomínio de Floresta Estacional Semidecidual corrobora o predomínio da síndrome
de dispersão zoocórica.
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Número de Espécies
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Figura 57: Número de espécies por família botânica registradas na Área de Influência Direta e entorno da
Área Diretamente Afetada do EIA do Projeto da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte - Casa de Pedra.
Árvore

Arbusto

7%

Erva
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13%
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22%

Figura 58: Porcentagem de espécies por hábito registradas nas Áreas de Influência Direta e entorno da
Área Diretamente Afetada do Projeto da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte - Casa de Pedra.
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Figura 59: Porcentagem de espécies por hábito registradas nas Áreas de Influência Direta e entorno da
Área Diretamente Afetada do EIA do Projeto da Obra Emergencial da Cava Corpo Norte - Casa de Pedra.

CSN Mineração – Unidade Congonhas
Estudo de Impacto Ambiental – Obra Emergencial – Cava Corpo Norte
BPI_CSN_ALTBAN_EIA_LC_VOL III

Página 49 de 160

Quadro 5: Lista das espécies de todos os hábitos registradas nas Áreas de Influência Direta e do entorno da Área Diretamente Afetada do Projeto da Obra Emergencial da Cava
Corpo Norte - Casa de Pedra, estando estas ordenadas por ordem alfabética de família e espécie.
Família

Espécie

Autor

Hábito

Dispersão

FESD

Acanthaceae

Justicia serrana

Kameyama

x

Acanthaceae

Mendoncia puberula

Mart.

x

-

Arbusto

Anemocoria

x

-

-

-

-

Trepadeira

Zoocoria

x

-

-

-

Acanthaceae

Staurogyne flava

Braz & R.Monteiro

x

-

Erva

Anemocoria

x

-

-

-

Alstroemeriaceae

Alstroemeria monticola

Mart. ex Schult. & Schult.f.

x

-

Erva

Anemocoria

-

-

-

x

Amaranthaceae

Gomphrena celosioides

Mart.

x

-

Erva

Anemocoria

-

-

-

x

Anacardiaceae

Astronium fraxinifolium

Schott

x

-

Árvore

Anemocoria

x

-

-

-

Anacardiaceae

Lithrea molleoides

(Vell.) Engl.

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Anacardiaceae

Schinus terebinthifolius

Raddi

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Anacardiaceae

Tapirira guianensis

Aubl.

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Anacardiaceae

Tapirira obtusa

(Benth.) J.D.Mitch.

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Anemiaceae

Anemia villosa

Humb. & Bonpl. ex Willd.

x

-

Erva

Anemocoria

x

-

-

x

Annonaceae

Annona coriacea

Mart.

x

-

Arbusto

Zoocoria

-

-

x

-

Annonaceae

Annona dolabripetala

Raddi

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Annonaceae

Annona glabra

L.

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Annonaceae

Annona neosericea

H.Rainer

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Annonaceae

Annona sylvatica

A.St.-Hil.

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Annonaceae

Duguetia furfuracea

(A.St.-Hil.) Saff.

x

-

Arbusto

Zoocoria

-

x

x

x

Annonaceae

Guatteria australis

A.St.-Hil.

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Annonaceae

Guatteria sellowiana

Schltdl.

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Annonaceae

Guatteria villosissima

A.St.-Hil.

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Annonaceae

Xylopia aromatica

(Lam.) Mart.

x

-

Árvore

Zoocoria

-

-

x

-

Annonaceae

Xylopia sericea

A.St.-Hil.

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Apiaceae

Eryngium eurycephalum

Malme

x

-

Erva

Anemocoria

-

-

-

x

Apiaceae

Eryngium juncifolium

(Urb.) Mathias & Constance

x

x

Erva

Anemocoria

-

x

x

x
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Família

Espécie

Autor

AID eADA

Hábito

Dispersão

FESD

Apocynaceae

Aspidosperma australe

Müll.Arg.

x

Apocynaceae

Aspidosperma cylindrocarpon

Müll.Arg.

x

Apocynaceae

Aspidosperma olivaceum

Müll.Arg.

Apocynaceae

Aspidosperma parvifolium

Apocynaceae

CS CT CR

x

Árvore

Anemocoria

x

-

-

-

x

Árvore

Anemocoria

x

-

-

-

x

x

Árvore

Anemocoria

x

-

-

-

A.DC.

x

x

Árvore

Anemocoria

x

-

-

-

Aspidosperma subincanum

Mart.

x

-

Árvore

Anemocoria

x

-

-

-

Apocynaceae

Ditassa aequicymosa

E.Fourn.

x

-

Trepadeira

Anemocoria

-

-

-

x

Apocynaceae

Ditassa linearis

Mart.

x

-

Trepadeira

Anemocoria

-

-

-

x

Apocynaceae

Ditassa retusa

Mart.

x

-

Trepadeira

Anemocoria

-

-

-

x

Apocynaceae

Mandevilla velame

(A.St.-Hil.) Pichon

x

-

Arbusto

Anemocoria

-

-

x

-

Aquifoliaceae

Ilex affinis

Gardner

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Aquifoliaceae

Ilex cerasifolia

Reissek

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Aquifoliaceae

Ilex conocarpa

Reissek

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Aquifoliaceae

Ilex grandis

Reissek

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Aquifoliaceae

Ilex paraguariensis

A.St.-Hil.

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-

x

Araceae

Anthurium megapetiolatum

E.G.Gonç.

x

-

Erva

Zoocoria

x

-

-

-

Araceae

Anthurium minarum

Sakur. & Mayo

x

x

Erva

Zoocoria

-

-

-

x

Araceae

Anthurium scandens

(Aubl.) Engl.

x

-

Erva

Zoocoria

x

-

-

-

Araceae

Philodendron minarum

Engl.

x

x

Erva

Zoocoria

x

-

-

-

Araliaceae

Dendropanax cuneatus

(DC.) Decne. & Planch.

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Araliaceae

Hydrocotyle quinqueloba

Ruiz & Pav.

x

x

Erva

Anemocoria

x

-

-

-

Araliaceae

Schefflera calva

(Cham.) Frodin & Fiaschi

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Araliaceae

Schefflera macrocarpa

(Cham. & Schltdl.) Frodin

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

x

-

Arecaceae

Acrocomia aculeata

(Jacq.) Lodd. ex Mart.

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Arecaceae

Geonoma schottiana

Mart.

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Arecaceae

Syagrus romanzoffiana

(Cham.) Glassman

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Aspleniaceae

Asplenium claussenii

Hieron.

x

-

Erva

Anemocoria

x

-

-

-
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Família

Espécie

Autor

AID eADA

Hábito

Dispersão

FESD

Asteraceae

Achyrocline satureioides

(Lam.) DC.

x

Asteraceae

Ageratum fastigiatum

(Gardner) R.M.King & H.Rob.

x

Asteraceae

Aspilia foliacea

(Spreng.) Baker

Asteraceae

Aspilia reflexa

Asteraceae

CS CT CR

x

Erva

Anemocoria

x

x

-

x

x

Erva

Anemocoria

x

x

x

x

-

x

Arbusto

Anemocoria

-

(Sch.Bip. ex Baker) Baker

x

-

Erva

Anemocoria

-

-

-

x

Aspilia reticulata

Baker

x

x

Erva

Anemocoria

-

-

-

x

Asteraceae

Aspilia subpetiolata

Baker

x

-

Erva

Anemocoria

-

-

-

x

Asteraceae

Austrocritonia velutina

(Gardner) R.M.King & H.Rob.

x

-

Arbusto

Anemocoria

x

-

-

-

Asteraceae

Baccharis crispa

Spreng.

-

x

Arbusto

Anemocoria

-

Asteraceae

Baccharis dentata

(Vell.) G.M.Barroso

x

-

Arbusto

Anemocoria

x

-

-

-

Asteraceae

Baccharis dracunculifolia

DC.

x

x

Arbusto

Anemocoria

x

-

x

-

Asteraceae

Baccharis myricifolia

DC.

x

-

Árvore

Anemocoria

x

-

-

-

Asteraceae

Baccharis retusa

DC.

x

x

Arbusto

Anemocoria

-

-

x

x

Asteraceae

Baccharis rufidula

(Spreng.) Joch.Müll.

x

-

Arbusto

Anemocoria

x

-

-

-

Asteraceae

Baccharis serrulata

DC.

-

x

Arbusto

Anemocoria

-

x

Asteraceae

Baccharis subdentata

DC.

-

x

Arbusto

Anemocoria

-

x

Asteraceae

Baccharis truncata

Gardner

x

-

Arbusto

Anemocoria

-

x

x

x

x

x

Asteraceae

Bidens pilosa

L.

x

x

Arbusto

Anemocoria

x

-

-

-

Asteraceae

Bidens rubifolia

Kunth

x

-

Trepadeira

Autocoria

x

-

-

-

Asteraceae

Chaptalia integerrima

(Vell.) Burkart

-

x

Erva

Anemocoria

-

Asteraceae

Chaptalia martii

(Baker) Zardini

x

-

Erva

Anemocoria

-

-

-

x

Asteraceae

Chresta sphaerocephala

DC.

x

x

Arbusto

Anemocoria

-

-

-

x

Asteraceae

Chromolaena laevigata

(Lam.) R.M. King & H. Rob.

-

x

Arbusto

Anemocoria

x

x

Asteraceae

Chromolaena multiflosculosa

(DC.) R.M. King & H. Rob.

-

x

Arbusto

Anemocoria

-

x

Asteraceae

Chromolaena pedalis

(Sch.Bip. ex Baker) R.M.King & H.Rob.

x

-

Arbusto

Anemocoria

-

Asteraceae

Chrysolaena obovata

(Less.) Dematt.

-

x

Árvore

Anemocoria

-

Asteraceae

Cyrtocymura scorpioides

(Lam.) H. Rob.

x

x

Arbusto

Anemocoria

x
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Família

Espécie

Autor

Hábito

Dispersão

FESD

Asteraceae

Dasyphyllum sprengelianum

(Gardner) Cabrera

x

Asteraceae

Erechtites hieracifolius

(L.) Raf. ex DC.

-

x

Arbusto

Anemocoria

x

x

Árvore

Anemocoria

-

Asteraceae

Eremanthus erythropappus

(DC.) MacLeish

x

x

Árvore

Anemocoria

x

-

x

-

Asteraceae

Eremanthus incanus

(Less.) Less.

x

x

Árvore

Anemocoria

x

-

x

-

Asteraceae

Heterocondylus alatus

(Vell.) R.M.King & H.Rob.

x

x

Arbusto

Anemocoria

x

-

-

-

Asteraceae

Hololepis pedunculata

(DC. ex Pers.) DC.

x

-

Arbusto

Anemocoria

-

-

-

x

Asteraceae

Ichthyothere terminalis

(Spreng.) S.F.Blake

x

x

Arbusto

Anemocoria

x

x

-

x

Asteraceae

Inulopsis scaposa

(DC.) O.Hoffm.

x

-

Erva

Anemocoria

-

-

-

x

Asteraceae

Koanophyllon adamantium

(Gardner) R.M.King & H.Rob.

x

-

Arbusto

Anemocoria

-

-

-

x

Asteraceae

Lepidaploa rufogrisea

(A.St.-Hil.) H.Rob.

x

x

Arbusto

Anemocoria

-

x

-

x

Asteraceae

Lessingianthus linearifolius

(Less.) H.Rob.

x

-

Arbusto

Anemocoria

-

-

-

x

Asteraceae

Lessingianthus sp1

-

-

x

Arbusto

Anemocoria

-

Asteraceae

Lessingianthus tomentellus

(Mart. ex DC.) H.Rob.

x

-

Arbusto

Anemocoria

-

x

-

x

Asteraceae

Lychnophora pinaster

Mart.

x

-

Arbusto

Anemocoria

-

-

-

x

Asteraceae

Mikania argyreiae

DC.

x

-

Trepadeira

Anemocoria

x

-

-

-

Asteraceae

Mikania conferta

Gardner

x

-

Trepadeira

Anemocoria

x

-

-

-

Asteraceae

Mikania glauca

Mart. ex Baker

x

x

Trepadeira

Anemocoria

-

-

-

x

Asteraceae

Mikania hirsutissima

DC.

x

-

Arbusto

Anemocoria

x

-

x

-

Asteraceae

Mikania ligustrifolia

DC.

x

-

Trepadeira

Anemocoria

x

-

-

-

Asteraceae

Mikania oblongifolia

DC.

-

x

Arbusto

Anemocoria

-

Asteraceae

Mikania parvifolia

Baker

x

-

Arbusto

Anemocoria

-

-

-

x

Asteraceae

Mikania populifolia

Gardner

x

-

Trepadeira

Anemocoria

x

-

-

-

Asteraceae

Mikania reticulata

Gardner

-

x

Arbusto

Anemocoria

-

x

Asteraceae

Mikania sessilifolia

DC.

-

x

Arbusto

Anemocoria

-

x

Asteraceae

Moquiniastrum paniculatum

(Less.) G. Sancho

x

x

Arbusto

Anemocoria

-

x

-

x

Asteraceae

Moquiniastrum polymorphum

(Less.) G. Sancho

x

x

Árvore

Anemocoria

x

-

-

-
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Asteraceae

Piptocarpha axilaris

(Less.) Baker

x

Asteraceae

Piptocarpha organensis

Cabrera

x

Asteraceae

Pseudobrickellia brasiliensis

(Spreng.) R.M.King & H.Rob.

Asteraceae

Richterago radiata

Asteraceae

CS CT CR

-

Árvore

Anemocoria

x

-

-

-

-

Árvore

Anemocoria

x

-

-

-

x

-

Arbusto

Anemocoria

-

-

-

x

(Vell.) Roque

x

x

Erva

Anemocoria

-

-

-

x

Senecio icoglossus

DC.

-

x

Trepadeira

Anemocoria

-

x

Asteraceae

Symphyopappus brasiliensis

(Gardner) R.M.King & H.Rob.

-

x

Arbusto

Anemocoria

-

x

Asteraceae

Symphyopappus decussatus

Turcz.

-

x

Árvore

Anemocoria

-

x

Asteraceae

Tridax procumbens

L.

x

-

Erva

Anemocoria

x

-

-

-

Asteraceae

Trixis antimenorrhoea

(Schrank) Kuntze

x

-

Erva

Anemocoria

x

-

-

-

Asteraceae

Vernonanthura discolor

(Spreng.) H. Rob.

x

x

Árvore

Anemocoria

x

-

-

-

Asteraceae

Vernonanthura divaricata

(Spreng.) H.Rob.

x

-

Árvore

Anemocoria

x

-

-

-

Asteraceae

Vernonanthura membranacea

(Gardner) H.Rob.

x

-

Arbusto

Anemocoria

x

-

-

-

Asteraceae

Vernonanthura polyanthes

(Spreng.) A.J. Vega & M. Dematt.

x

-

Árvore

Anemocoria

x

-

-

-

Begoniaceae

Begonia alchemilloides

Meisn. ex A.DC.

x

-

Erva

Anemocoria

-

-

-

x

Begoniaceae

Begonia angulata

Vell.

x

-

Erva

Anemocoria

x

-

-

-

Begoniaceae

Begonia rufa

Thunb.

x

-

Arbusto

Anemocoria

x

-

x

-

Bignoniaceae

Cybistax antisyphilitica

(Mart.) Mart.

x

x

Árvore

Anemocoria

x

-

-

-

Bignoniaceae

Handroanthus albus

(Cham.) Mattos

x

-

Árvore

Anemocoria

x

-

-

-

Bignoniaceae

Handroanthus chrysotrichus

(Mart. ex DC.) Mattos

x

x

Árvore

Anemocoria

x

-

-

-

Bignoniaceae

Jacaranda caroba

(Vell.) DC.

x

-

Arbusto

Anemocoria

-

x

-

-

Bignoniaceae

Jacaranda macrantha

Cham.

x

-

Árvore

Anemocoria

x

-

-

-

Bignoniaceae

Jacaranda micrantha

Cham.

x

-

Árvore

Anemocoria

x

-

-

-

Bignoniaceae

Pyrostegia venusta

(Ker Gawl.) Miers

x

-

Trepadeira

Anemocoria

x

-

-

x

Bignoniaceae

Sparattosperma leucanthum

(Vell.) K.Schum.

x

-

Árvore

Anemocoria

x

-

-

-

Bignoniaceae

Zeyheria montana

Mart.

x

x

Arbusto

Anemocoria

-

x

x

-

Bignoniaceae

Zeyheria tuberculosa

(Vell.) Bureau ex Verl.

x

x

Árvore

Anemocoria

x

-

-

-
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Blechnaceae

Blechnum austrobrasilianum

de la Sota

x

x

Erva

Anemocoria

x

-

-

-

Boraginaceae

Cordia sellowiana

Cham.

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Boraginaceae

Cordia trichotoma

(Vell.) Arráb. ex Steud.

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Boraginaceae

Varronia curassavica

Jacq.

x

-

Arbusto

Zoocoria

-

x

x

-

Bromeliaceae

Aechmea bromeliifolia

(Rudge) Baker

x

-

Epífita

Anemocoria

x

-

-

-

Bromeliaceae

Aechmea nudicaulis

(L.) Griseb.

x

x

Epífita

Anemocoria

x

-

-

x

Bromeliaceae

Tillandsia gardneri

Lindl.

x

x

Epífita

Anemocoria

x

-

-

x

Bromeliaceae

Tillandsia recurvata

(L.) L.

x

-

Epífita

Anemocoria

x

-

-

-

Bromeliaceae

Tillandsia stricta

Sol.

x

-

Epífita

Anemocoria

x

-

-

-

Bromeliaceae

Tillandsia usneoides

(L.) L.

x

-

Epífita

Anemocoria

x

-

-

-

Bromeliaceae

Vriesea minarum

L.B.Sm.

x

-

Epífita

Anemocoria

-

-

-

x

Burseraceae

Protium brasiliense

(Spreng.) Engl.

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Burseraceae

Protium heptaphyllum

(Aubl.) Marchand

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Cactaceae

Arthrocereus glaziovii

(K.Schum.) N.P.Taylor & Zappi

x

x

Arbusto

Zoocoria

-

-

-

x

Cactaceae

Hatiora salicornioides

(Haw.) Britton & Rose

x

-

Arbusto

Zoocoria

x

-

-

-

Cactaceae

Rhipsalis floccosa

Salm-Dyck ex Pfeiff.

x

x

Arbusto

Zoocoria

x

-

-

-

Calophyllaceae

Calophyllum brasiliense

Cambess.

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Calophyllaceae

Kielmeyera coriacea

Mart. & Zucc.

x

-

Árvore

Anemocoria

-

x

x

-

Calophyllaceae

Kielmeyera lathrophyton

Saddi

x

x

Arbusto

Anemocoria

x

-

-

-

Calophyllaceae

Kielmeyera variabilis

Mart. & Zucc.

x

-

Arbusto

Anemocoria

-

x

x

-

Campanulaceae

Siphocampylus imbricatus

(Cham.) G.Don

x

-

Arbusto

Anemocoria

-

-

-

x

Campanulaceae

Wahlenbergia brasiliensis

Cham.

x

-

Erva

Anemocoria

-

x

x

-

Cannabaceae

Trema micrantha

(L.) Blume

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Celastraceae

Maytenus ardisiaefolia

Reissek

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Celastraceae

Maytenus gonoclada

Mart.

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

x

Celastraceae

Plenckia populnea

Reissek

x

-

Árvore

Anemocoria

-

x

x

-
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Celastraceae

Salacia elliptica

(Mart. ex Schult.) G.Don

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Chloranthaceae

Hedyosmum brasiliense

Mart. ex Miq.

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Clethraceae

Clethra scabra

Pers.

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Clusiaceae

Garcinia gardneriana

(G. Planch. & Triana) Zappi

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Clusiaceae

Tovomitopsis saldanhae

Engl.

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Combretaceae

Terminalia glabrescens

Mart.

x

x

Árvore

Anemocoria

x

-

-

-

Commelinaceae

Commelina erecta

L.

x

-

Erva

Zoocoria

x

-

x

-

Commelinaceae

Dichorisandra incurva

Mart. ex Schult.f.

x

-

Erva

Zoocoria

x

-

-

-

Convolvulaceae

Jacquemontia sphaerostigma

(Cav.) Rusby

x

-

Trepadeira

Autocoria

-

x

x

-

Convolvulaceae

Merremia tomentosa

(Choisy) Hallier f.

x

-

Arbusto

Autocoria

-

x

x

-

Convulvulaceae

Merremia macrocalyx

(Ruiz & Pav.) O'Donell

x

-

Trepadeira

Autocoria

x

-

-

-

Cucurbitaceae

Melothrianthus smilacifolius

(Cogn.) Mart.Crov.

x

-

Trepadeira

Zoocoria

x

-

-

-

Cucurbitaceae

Wilbrandia verticillata

(Vell.) Cogn.

x

-

Trepadeira

Zoocoria

x

-

-

-

Cunoniaceae

Lamanonia grandistipularis

(Taub.) Taub.

x

-

Árvore

Anemocoria

x

-

-

-

Cunoniaceae

Lamanonia speciosa

(Cambess.) L. B. Sm.

-

x

Árvore

Zoocoria

x

Cunoniaceae

Lamanonia ternata

Vell.

x

x

Árvore

Anemocoria

x

-

-

-

Cyatheaceae

Bulbostylis sphaerocephala

(Boeck.) C.B.Clarke.

x

x

Erva

Anemocoria

-

-

-

x

Cyatheaceae

Cyathea corcovadensis

(Raddi) Domin

x

x

Árvore

Anemocoria

x

-

-

-

Cyatheaceae

Cyathea delgadii

Sternb.

x

x

Árvore

Anemocoria

x

-

-

-

Cyatheaceae

Cyathea phalerata

Mart.

x

x

Árvore

Anemocoria

x

-

-

-

Cyperaceae

Bulbostylis capillaris

(L.) C.B.Clarke

-

x

Erva

Autocoria

-

Cyperaceae

Bulbostylis junciformis

(Kunth) C.B.Clarke

x

x

Erva

Anemocoria

-

-

-

x

Cyperaceae

Fuirena umbellata

Rottb.

x

-

Erva

Anemocoria

-

-

x

-

Cyperaceae

Lagenocarpus rigidus

Nees

x

x

Erva

Anemocoria

-

-

x

x

Cyperaceae

Rhynchospora consanguinea

(Kunth) Boeckeler

x

x

Erva

Anemocoria

-

-

-

x

Dennstaedtiaceae

Pteridium arachnoideum

(Kaulf.) Maxon

x

x

Erva

Anemocoria

x

-

-

-
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Dilleniaceae

Davilla rugosa

Poir.

x

-

Trepadeira

Zoocoria

-

x

x

-

Ebenaceae

Diospyros inconstans

Jacq.

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Elaeocarpaceae

Sloanea garckeana

K.Schum.

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Elaeocarpaceae

Sloanea guianensis

(Aubl.) Benth.

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Elaeocarpaceae

Sloanea hirsuta

(Schott) Planch. ex Benth.

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Ericaceae

Agarista coriifolia

(Thunb.) Hook. ex Nied.

x

x

Arbusto

Anemocoria

-

-

-

x

Ericaceae

Gaylussacia chamissonis

Meisn.

x

x

Arbusto

Zoocoria

-

-

-

x

Eriocaulaceae

Actinocephalus bongardii

(A. St._hil.) Sano

x

-

Erva

Anemocoria

-

-

-

x

Eriocaulaceae

Paepalanthus aequalis

(Vell.) J.F.Macbr.

x

x

Erva

Anemocoria

-

-

-

x

Eriocaulaceae

Paepalanthus amoenus

(Bong.) Körn.

x

-

Erva

Anemocoria

-

-

-

x

Eriocaulaceae

Paepalanthus elongatus

(Bong.) Körn.

x

-

Erva

Anemocoria

-

x

-

x

Erythroxylaceae

Erythroxylum daphnites

Mart.

-

x

Árvore

Zoocoria

x

Erythroxylaceae

Erythroxylum hamigerum

O.E.Schulz

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Erythroxylaceae

Erythroxylum pelleterianum

A.St.-Hil.

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Erythroxylaceae

Erythroxylum rimosum

O.E.Schulz

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Erythroxylaceae

Erythroxylum suberosum

A.St.-Hil.

x

-

Arbusto

Zoocoria

-

x

x

-

Euphorbiaceae

Alchornea triplinervia

(Spreng.) Müll.Arg.

x

x

Árvore

Autocoria

x

-

-

-

Euphorbiaceae

Aparisthmium cordatum

(A.Juss.) Baill.

x

x

Árvore

Autocoria

x

-

-

-

Euphorbiaceae

Croton antisyphiliticus

Mart.

x

-

Arbusto

Autocoria

-

x

-

-

Euphorbiaceae

Croton campestris

A.St.-Hil.

x

-

Arbusto

Autocoria

-

x

-

-

Euphorbiaceae

Croton floribundus

Spreng.

x

x

Árvore

Autocoria

x

-

-

-

Euphorbiaceae

Croton splendidus

Mart.

x

-

Erva

Autocoria

-

-

-

x

Euphorbiaceae

Croton urucurana

Baill.

x

x

Árvore

Autocoria

x

-

x

-

Euphorbiaceae

Maprounea guianensis

Aubl.

x

-

Árvore

Autocoria

x

x

x

-

Euphorbiaceae

Microstachys daphnoides

(Mart. & Zucc.) Müll.Arg.

-

x

Arbusto

Autocoria

-

Euphorbiaceae

Microstachys hispida

(Mart. & Zucc.) Govaerts

x

-

Arbusto

Anemocoria

-

-

-
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Euphorbiaceae

Sapium glandulosum

(L.) Morong

x

Fabaceae

Albizia lebbeck

(L.) Benth.

x

Fabaceae

Albizia polycephala

(Benth.) Killip ex Record

Fabaceae

Anadenanthera colubrina

Fabaceae

CS CT CR

-

Árvore

Autocoria

x

-

-

-

-

Árvore

Autocoria

x

-

-

-

x

x

Árvore

Autocoria

x

-

-

-

(Vell.) Brenan

x

-

Árvore

Autocoria

x

-

-

-

Anadenanthera falcata

(Benth.) Speg.

-

x

Árvore

Autocoria

x

Fabaceae

Andira anthelmia

(Vell.) Benth.

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Fabaceae

Andira fraxinifolia

Benth.

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Fabaceae

Andira humilis

Mart. ex Benth.

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Fabaceae

Andira ormosioides

Benth.

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Fabaceae

Apuleia leiocarpa

(Vogel) J.F.Macbr.

x

-

Árvore

Anemocoria

x

-

-

-

Fabaceae

Bauhinia forficata

Link

x

x

Árvore

Autocoria

x

-

-

-

Fabaceae

Bauhinia longifolia

(Bong.) Steud.

x

-

Árvore

Autocoria

x

-

-

-

Fabaceae

Bauhinia rufa

(Bong.) Steud.

x

-

Árvore

Autocoria

x

-

-

-

Fabaceae

Bowdichia virgilioides

Kunth

x

x

Árvore

Anemocoria

x

-

-

-

Fabaceae

Cassia ferruginea

(Schrad.) Schrad. ex DC.

x

x

Árvore

Autocoria

x

-

-

-

Fabaceae

Centrosema pubescens

Benth.

x

-

Trepadeira

Autocoria

x

-

-

-

-

-

x

-

Fabaceae

Centrosema vexillatum

Benth.

x

-

Trepadeira

Autocoria

-

Fabaceae

Chamaecrista cathartica

(Mart.) H.S.Irwin & Barneby

-

x

Arbusto

Autocoria

-

x

Fabaceae

Chamaecrista desvauxii

(Collad.) Killip

-

x

Arbusto

Autocoria

-

x

Fabaceae

Copaifera langsdorffii

Desf.

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Fabaceae

Dalbergia brasiliensis

Vogel

x

-

Árvore

Anemocoria

x

-

-

-

Fabaceae

Dalbergia foliolosa

Benth.

x

x

Árvore

Anemocoria

x

-

-

-

Fabaceae

Dalbergia frutescens

(Vell.) Britton

x

x

Árvore

Anemocoria

x

-

-

-

Fabaceae

Dalbergia glaucescens

(Mart. ex Benth.) Benth.

x

-

Árvore

Anemocoria

x

-

-

-

Fabaceae

Dalbergia miscolobium

Benth.

x

x

Trepadeira

Autocoria

-

x

x

-

Fabaceae

Dalbergia nigra

(Vell.) Allemão ex Benth.

x

x

Árvore

Anemocoria

x

-

-

-
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Fabaceae

Dalbergia villosa

(Benth.) Benth.

x

Fabaceae

Hymenaea courbaril

L.

x

x

Árvore

Anemocoria

x

-

-

-

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Fabaceae

Inga cylindrica

(Vell.) Mart.

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Fabaceae

Inga edulis

Mart.

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Fabaceae

Inga marginata

Willd.

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Fabaceae

Inga sessilis

(Vell.) Mart.

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Fabaceae

Inga striata

Benth.

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Fabaceae

Inga vera

Willd.

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Fabaceae

Leucaena leucocephala

(Lam.) de Wit

x

-

Árvore

Autocoria

x

-

-

-

Fabaceae

Leucochloron incuriale

(Vell.) Barneby & J.W.Grimes

x

x

Árvore

Anemocoria

x

-

-

-

Fabaceae

Lonchocarpus cultratus

(Vell.) A.M.G.Azevedo & H.C.Lima

x

-

Árvore

Autocoria

x

-

-

-

Fabaceae

Lonchocarpus guillemineanus

(Tul.) Malme

x

-

Árvore

Autocoria

x

-

-

-

Fabaceae

Machaerium aculeatum

Raddi

x

-

Árvore

Anemocoria

x

-

-

-

Fabaceae

Machaerium acutifolium

Vogel

x

x

Árvore

Anemocoria

x

-

-

-

Fabaceae

Machaerium brasiliense

Vogel

x

x

Árvore

Anemocoria

x

-

-

-

Fabaceae

Machaerium nyctitans

(Vell.) Benth.

x

x

Árvore

Anemocoria

x

-

-

-

Fabaceae

Machaerium scleroxylon

Tul.

x

-

Árvore

Anemocoria

x

-

-

-

Fabaceae

Machaerium stipitatum

Vogel

x

x

Árvore

Anemocoria

x

-

-

-

Fabaceae

Machaerium villosum

Vogel

x

x

Árvore

Anemocoria

x

-

-

-

Fabaceae

Melanoxylon brauna

Schott

x

x

Árvore

Anemocoria

x

-

-

-

Fabaceae

Mimosa calodendron

Mart. ex Benth.

x

-

Árvore

Autocoria

x

-

-

x

Fabaceae

Mimosa pogocephala

Benth.

x

-

Árvore

Autocoria

x

-

-

x

Fabaceae

Periandra mediterranea

(Vell.) Taub.

x

-

Arbusto

Autocoria

-

-

-

x

Fabaceae

Piptadenia gonoacantha

(Mart.) J.F.Macbr.

x

x

Árvore

Autocoria

x

-

-

-

Fabaceae

Plathymenia reticulata

Benth.

x

x

Árvore

Anemocoria

x

-

-

-

Fabaceae

Platypodium elegans

Vogel

x

x

Árvore

Anemocoria

x

-

-

-
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Fabaceae

Senegalia martiusiana

(Steud.) Seigler & Ebinger

x

Fabaceae

Senegalia polyphylla

(DC.) Britton & Rose

x

Fabaceae

Senna cernua

(Balb.) H.S.Irwin & Barneby

Fabaceae

Senna macranthera

Fabaceae

CS CT CR

-

Trepadeira

Autocoria

x

-

-

-

-

Árvore

Autocoria

x

-

-

-

x

x

Arbusto

Autocoria

x

-

-

-

(DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Senna multijuga

(Rich.) H.S.Irwin & Barneby

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Fabaceae

Senna reniformis

(G.Don) H.S.Irwin & Barneby

x

-

Árvore

Autocoria

x

-

-

x

Fabaceae

Stryphnodendron adstringens

(Mart.) Coville

x

x

Árvore

Zoocoria

-

x

x

-

Fabaceae

Stryphnodendron polyphyllum

Mart.

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Fabaceae

Swartzia apetala

Raddi

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Fabaceae

Swartzia multijuga

Vogel

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Fabaceae

Swartzia oblata

R.S.Cowan

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Fabaceae

Tachigali rugosa

(Mart. ex Benth.) Zarucchi & Pipoly

x

x

Árvore

Anemocoria

x

-

-

-

Gentianaceae

Calolisianthus speciosus

(Cham. & Schltdl.) Gilg

x

-

Arbusto

Anemocoria

-

x

x

x

Gesneriaceae

Nematanthus strigillosus

(Mart.) H.E.Moore

x

-

Erva

Anemocoria

-

-

-

x

Gesneriaceae

Paliavana sericiflora

Benth.

x

x

Erva

Anemocoria

-

-

-

x

Gesneriaceae

Sinningia allagophylla

(Mart.) Wiehler

x

-

Erva

Anemocoria

-

-

-

x

Gesneriaceae

Sinningia rupicola

(Mart.) Wiehler

x

-

Erva

Anemocoria

x

-

-

x

Gleicheniaceae

Dicranopteris flexuosa

(Schrad.) Underw.

x

x

Erva

Anemocoria

x

-

-

-

Humiriaceae

Humiria balsamifera

(Aubl.) A.St.-Hil.

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Hypericaceae

Vismia brasiliensis

Choisy

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Hypericaceae

Vismia guianensis

(Aubl.) Pers.

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Iridaceae

Neomarica glauca

(Seub. ex Klatt) Sprague

x

-

Erva

Anemocoria

x

-

-

x

Iridaceae

Sisyrinchium vaginatum

Spreng.

x

-

Erva

Anemocoria

-

-

-

x

Iridaceae

Trimezia juncifolia

(Klatt) Benth. & Hook.

x

x

Erva

Autocoria

-

x

-

x

Lacistemataceae

Lacistema pubescens

Mart.

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Lamiaceae

Aegiphila integrifolia

(Jacq.) Moldenke

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-
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Lamiaceae

Cyanocephalus rugosus

(Benth.) Harley & J.F.B. Pastore.

x

Lamiaceae

Eriope macrostachya

Mart. ex Benth.

x

-

Arbusto

Anemocoria

-

-

-

x

-

Arbusto

Anemocoria

-

x

-

x

Lamiaceae

Hyptidendron asperrimum

(Spreng.) Harley

x

x

Árvore

Anemocoria

x

-

-

-

Lamiaceae

Hyptis monticola

Mart. ex Benth.

-

x

Árvore

Autocoria

-

Lamiaceae

Hyptis nudicaulis

Benth.

x

-

Erva

Autocoria

-

x

x

x

Lamiaceae

Hyptis villosa

Pohl ex Benth.

x

-

Erva

Anemocoria

-

x

-

-

Lamiaceae

Vitex cymosa

Bertero ex Spreng.

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Lamiaceae

Vitex polygama

Cham.

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Lauraceae

Aiouea saligna

Meisn.

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Lauraceae

Aniba firmula

(Nees & Mart.) Mez

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Lauraceae

Cinnamomum erythropus

(Nees & Mart.) Kosterm.

x

-

Árvore

Zoocoria

-

-

-

x

Lauraceae

Cryptocarya aschersoniana

Mez

-

x

Árvore

Zoocoria

x

Lauraceae

Endlicheria paniculata

(Spreng.) J.F.Macbr.

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Lauraceae

Nectandra lanceolata

Nees

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Lauraceae

Nectandra nitidula

Nees

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Lauraceae

Nectandra oppositifolia

Nees

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Lauraceae

Ocotea aciphylla

(Nees & Mart.) Mez

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Lauraceae

Ocotea bicolor

Vattimo-Gil

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Lauraceae

Ocotea corymbosa

(Meisn.) Mez

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Lauraceae

Ocotea diospyrifolia

(Meisn.) Mez

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Lauraceae

Ocotea odorifera

(Vell.) Rohwer

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Lauraceae

Ocotea puberula

(Rich.) Nees

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Lauraceae

Ocotea pulchella

(Nees & Mart.) Mez

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Lauraceae

Ocotea sp1

-

-

x

Árvore

Zoocoria

x

-

Lauraceae

Ocotea sp2

-

-

x

Árvore

Zoocoria

x

-

Lauraceae

Ocotea sp3

-

-

x

Árvore

Zoocoria

x

-
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Lauraceae

Ocotea spixiana

(Nees) Mez

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Lauraceae

Ocotea teleiandra

(Meisn.) Mez

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Lauraceae

Ocotea tristis

(Nees & Mart.) Mez

x

-

Árvore

Zoocoria

-

-

x

x

Lauraceae

Persea americana

Mill.

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Lauraceae

Persea major

(Meisn.) L.E.Kopp

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Lauraceae

Persea venosa

Nees & Mart.

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Lauraceae

Persea willdenovii

Kosterm.

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Lauraceae

Rhodostemonodaphne macrocalyx

(Meisn.) Rohwer ex Madriñán

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Lecythidaceae

Cariniana estrellensis

(Raddi) Kuntze

x

-

Árvore

Anemocoria

x

-

-

-

Lecythidaceae

Lecythis pisonis

Cambess.

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Lythraceae

Cuphea thymoides

Cham. & Schltdl.

x

-

Erva

Anemocoria

-

-

-

x

Lythraceae

Diplusodon quintuplinervius

(Nees) Koehne

x

x

Arbusto

Anemocoria

-

x

-

x

Lythraceae

Diplusodon virgatus

Pohl

x

x

Arbusto

Autocoria

-

x

x

-

Lythraceae

Lafoensia pacari

A.St.-Hil.

x

x

Árvore

Anemocoria

x

-

-

-

Lythraceae

Lafoensia vandelliana

Cham. & Schltdl.

-

x

Erva

Anemocoria

x

Magnoliaceae

Magnolia ovata

(A.St.-Hil.) Spreng.

x

-

Árvore

Anemocoria

x

-

-

-

Malpighiaceae

Banisteriopsis campestris

(A.Juss.) Little

x

-

Arbusto

Anemocoria

-

x

x

x

Malpighiaceae

Banisteriopsis laevifolia

(A.Juss.) B.Gates

x

-

Trepadeira

Anemocoria

-

-

x

-

Malpighiaceae

Byrsonima coccolobifolia

Kunth

x

-

Arbusto

Zoocoria

-

x

x

-

Malpighiaceae

Byrsonima coriacea

(L.) Kunth

x

-

Arbusto

Zoocoria

x

-

-

-

Malpighiaceae

Byrsonima crassifolia

(L.) Kunth

x

-

Arbusto

Zoocoria

-

x

x

-

Malpighiaceae

Byrsonima crispa

A.Juss.

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Malpighiaceae

Byrsonima dealbata

Griseb.

x

-

Arbusto

Zoocoria

-

-

-

x

Malpighiaceae

Byrsonima intermedia

A.Juss.

x

-

Arbusto

Zoocoria

-

-

x

-

Malpighiaceae

Byrsonima laxiflora

Griseb.

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Malpighiaceae

Byrsonima pachyphylla

A.Juss.

x

-

Árvore

Zoocoria

-

-

x

-
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Malpighiaceae

Byrsonima verbascifolia

(L.) DC.

x

x

Árvore

Zoocoria

-

x

x

x

Malpighiaceae

Heteropterys byrsonimifolia

A. Juss.

x

x

Árvore

Anemocoria

x

x

x

x

Malpighiaceae

Heteropterys coleoptera

A.Juss.

x

-

Trepadeira

Anemocoria

x

-

x

-

Malpighiaceae

Heteropterys intermedia

(A.Juss.) Griseb.

x

-

Trepadeira

Anemocoria

x

-

x

-

Malpighiaceae

Peixotoa tomentosa

A. Juss.

-

x

Trepadeira

Anemocoria

-

Malpighiaceae

Tetrapterys microphylla

(A.Juss.) Nied.

x

-

Arbusto

Anemocoria

-

-

-

x

Malpighiaceae

Tetrapterys phlomoides

(Spreng.) Nied.

x

-

Trepadeira

Anemocoria

-

-

x

-

Malvaceae

Callianthe rufinerva

(A. St.Hil.) Donnel

x

-

Árvore

Anemocoria

x

-

-

-

Malvaceae

Eriotheca candolleana

(K.Schum.) A.Robyns

x

x

Árvore

Anemocoria

x

-

-

-

Malvaceae

Guazuma ulmifolia

Lam.

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Malvaceae

Helicteres brevispira

A.St.-Hil.

x

-

Árvore

Autocoria

x

-

-

-

Malvaceae

Luehea candicans

Mart. & Zucc.

x

-

Árvore

Anemocoria

x

-

-

-

Malvaceae

Luehea grandiflora

Mart. & Zucc.

x

x

Árvore

Anemocoria

x

-

-

-

Malvaceae

Pavonia malacophylla

(Link & Otto) Garcke

x

-

Arbusto

Autocoria

x

-

-

-

Malvaceae

Pseudobombax grandiflorum

(Cav.) A.Robyns

-

x

Arbusto

Autocoria

x

Malvaceae

Sida glaziovii

K. Schum.

x

x

Arbusto

Autocoria

x

-

-

-

Melastomataceae

Cambessedesia corymbosa

Mart. & Schrank ex DC.

x

-

Arbusto

Anemocoria

-

-

-

x

Melastomataceae

Cambessedesia hilariana

(Kunth) DC.

x

-

Erva

Anemocoria

-

-

-

x

Melastomataceae

Clidemia urceolata

DC.

x

-

Arbusto

Zoocoria

x

-

-

-

Melastomataceae

Lavoisiera alba

Mart. & Schrank ex DC.

-

x

Arbusto

Autocoria

-

Melastomataceae

Leandra aurea

(Cham.) Cogn.

x

x

Arbusto

Zoocoria

x

x

-

-

Melastomataceae

Leandra hirtella

Cogn.

x

-

Arbusto

Zoocoria

x

-

-

-

Melastomataceae

Leandra lacunosa

Cogn.

x

-

Arbusto

Zoocoria

x

-

-

-

Melastomataceae

Leandra melastomoides

Raddi

x

-

Arbusto

Zoocoria

x

-

-

-

Melastomataceae

Leandra reversa

(DC.) Cogn.

x

-

Arbusto

Zoocoria

x

-

-

-

Melastomataceae

Leandra umbellata

DC.

x

-

Arbusto

Anemocoria

x

-

-

-
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Melastomataceae

Macairea radula

(Bonpl.) DC.

x

x

Arbusto

Anemocoria

-

x

x

x

Melastomataceae

Marcetia taxifolia

(A.St.-Hil.) DC.

x

x

Arbusto

Anemocoria

-

x

x

x

Melastomataceae

Miconia albicans

(Sw.) Triana

x

x

Arbusto

Zoocoria

-

x

x

-

Melastomataceae

Miconia brunnea

DC.

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Melastomataceae

Miconia cinnamomifolia

(DC.) Naudin

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Melastomataceae

Miconia eichleri

Cogn.

x

-

Arbusto

Zoocoria

x

-

-

-

Melastomataceae

Miconia elegans

Cogn.

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Melastomataceae

Miconia ferruginata

DC.

x

-

Árvore

Zoocoria

-

x

x

-

Melastomataceae

Miconia flammea

Casar.

-

x

Árvore

Autocoria

x

Melastomataceae

Miconia latecrenata

(DC.) Naudin

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Melastomataceae

Miconia ligustroides

(DC.) Naudin

x

-

Arbusto

Zoocoria

-

-

x

-

Melastomataceae

Miconia pepericarpa

DC.

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Melastomataceae

Miconia sellowiana

Naudin

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Melastomataceae

Miconia sp1

-

-

x

Árvore

Autocoria

x

Melastomataceae

Miconia tristis

Spring

x

-

Arbusto

Zoocoria

x

-

-

-

Melastomataceae

Miconia urophylla

DC.

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

-

Melastomataceae

Miconia valtheri

Naudin

x

-

Arbusto

Zoocoria

x

-

-

-

Melastomataceae

Microlicia crenulata

(DC.) Mart.

x

-

Arbusto

Anemocoria

-

-

-

x

Melastomataceae

Microlicia isophylla

DC.

x

-

Arbusto

Anemocoria

-

-

-

x

Melastomataceae

Pleroma candolleana

(Mart. ex DC.) Triana

x

x

Árvore

Anemocoria

x

-

-

-

Melastomataceae

Pleroma fothergillae

(Schrank et Mat. ex DC.) Triana

x

-

Árvore

Anemocoria

x

-

-

-

Melastomataceae

Pleroma granulosum

(Desr.) D. Don.

x

x

Árvore

Anemocoria

x

-

-

-

Melastomataceae

Pleroma heteromallum

D. Don (D.Don)

x

-

Arbusto

Anemocoria

-

-

-

x

Melastomataceae

Tibouchina martiusiana

(DC.) Cogn.

x

-

Arbusto

Anemocoria

-

-

-

x

Melastomataceae

Tibouchina sellowiana

Cogn.

x

-

Árvore

Anemocoria

x

-

-

-

Melastomataceae

Trembleya laniflora

(D.Don) Cogn.

x

-

Arbusto

Anemocoria

-

-

-

x
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Melastomataceae

Trembleya parviflora

(D.Don) Cogn.

x

Meliaceae

Cabralea canjerana

(Vell.) Mart.

x

Meliaceae

Cedrela odorata

L.

x

Meliaceae

Guarea guidonia

(L.) Sleumer

Meliaceae

Guarea macrophylla

Meliaceae

FESD

CS CT CR

-

Arbusto

Anemocoria

-

x

x

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

-

Árvore

Anemocoria

x

-

-

-

-

x

Árvore

Anemocoria

x

Vahl

x

-

Árvore

Zoocoria

x

Trichilia catigua

A.Juss.

-

x

Árvore

Zoocoria

x

-

Meliaceae

Trichilia clausseni

C.DC.

-

x

Árvore

Zoocoria

x

-

Meliaceae

Trichilia pallida

Sw.

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

-

-

-

Menispermaceae

Cissampelos ovalifolia

DC.

x

-

Arbusto

Zoocoria

-

-

x

-

Monimiaceae

Mollinedia argyrogyna

Perkins

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Monimiaceae

Mollinedia schottiana

(Spreng.) Perkins

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Monimiaceae

Mollinedia widgrenii

A.DC.

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Moraceae

Ficus insipida

Willdenow

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Moraceae

Maclura tinctoria

(L.) D.Don ex Steud.

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Moraceae

Sorocea guilleminiana

Gaudich.

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Myrtaceae

Blepharocalyx salicifolius

(Kunth) O.Berg

x

x

Árvore

Zoocoria

x

x

x

x

Myrtaceae

Calyptranthes clusiifolia

O.Berg

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Myrtaceae

Calyptranthes widgreniana

O.Berg

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Myrtaceae

Campomanesia adamantium

(Cambess.) O.Berg

x

-

Arbusto

Zoocoria

-

x

x

x

Myrtaceae

Campomanesia guaviroba

(DC.) Kiaersk.

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Myrtaceae

Campomanesia guazumifolia

(Cambess.) O. Berg

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Myrtaceae

Campomanesia laurifolia

Gardner

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Myrtaceae

Campomanesia sessiliflora

(O. Berg) Mattos

x

x

Árvore

Zoocoria

-

-

-

x

Myrtaceae

Eugenia acutata

Miq.

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Myrtaceae

Eugenia Bimarginata

DC.

-

x

Árvore

Zoocoria

-

Myrtaceae

Eugenia cerasiflora

Miq.

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-
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Myrtaceae

Eugenia florida

DC.

x

Myrtaceae

Eugenia involucrata

DC.

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Myrtaceae

Eugenia nutans

O.Berg

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Myrtaceae

Eugenia punicifolia

(Kunth) DC.

x

x

Árvore

Zoocoria

x

x

x

-

Myrtaceae

Eugenia sphenophylla

O.Berg

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Myrtaceae

Marlierea clausseniana

(O.Berg) Kiaersk.

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Myrtaceae

Marlierea obscura

O.Berg

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Myrtaceae

Myrcia amazonica

DC.

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Myrtaceae

Myrcia guianensis

(Aubl.) DC.

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Myrtaceae

Myrcia mutabilis

(O.Berg) N.Silveira

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Myrtaceae

Myrcia obovata

(O. Berg) Nied.

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

x

x

Myrtaceae

Myrcia retorta

Cambess.

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Myrtaceae

Myrcia sp1

-

-

x

Árvore

Zoocoria

x

-

Myrtaceae

Myrcia sp2

-

-

x

Árvore

Zoocoria

x

-

Myrtaceae

Myrcia sp3

-

-

x

Árvore

Zoocoria

x

-

Myrtaceae

Myrcia splendens

(Sw.) DC.

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Myrtaceae

Myrcia tomentosa

(Aubl.) DC.

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Myrtaceae

Myrcia venulosa

DC.

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Myrtaceae

Myrtaceae sp1

-

-

x

Árvore

Zoocoria

x

-

Myrtaceae

Myrtaceae sp2

-

-

x

Árvore

Zoocoria

x

-

Myrtaceae

Pimenta pseudocaryophyllus

(Gomes) Landrum

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Myrtaceae

Psidium cattleianum

Sabine

x

-

Árvore

Zoocoria

-

-

x

-

Myrtaceae

Psidium laruotteanum

Cambess.

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Myrtaceae

Psidium nutans

O.Berg

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Myrtaceae

Psidium rufum

Mart. ex DC.

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

Myrtaceae

Psidium sp1

-

-

x

Árvore

Zoocoria

-
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Myrtaceae

Siphoneugena crassifolia

(DC.) Proença & Sobral

x

Myrtaceae

Siphoneugena densiflora

O.Berg

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

NI

NI sp1

-

-

x

Árvore

Zoocoria

x

Nyctaginaceae

Guapira graciliflora

(Mart. ex Schmidt) Lundell

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Nyctaginaceae

Guapira noxia

(Netto) Lundell

x

-

Arbusto

Zoocoria

-

-

x

-

Nyctaginaceae

Guapira opposita

(Vell.) Reitz

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Nyctaginaceae

Neea theifera

Oerst.

x

-

Arbusto

Zoocoria

-

-

x

-

Ochnaceae

Luxemburgia nobilis

Eichler ex Engl.

x

-

Arbusto

Anemocoria

-

-

-

x

Ochnaceae

Ouratea castaneifolia

(DC.) Engl.

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Ochnaceae

Ouratea salicifolia

(A.St.-Hil. & Tul.) Engl.

x

x

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Ochnaceae

Ouratea semiserrata

(Mart. & Nees) Engl.

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Onagraceae

Ludwigia leptocarpa

(Nutt.) H.Hara

x

-

Arbusto

Anemocoria

-

-

x

-

Onagraceae

Ludwigia nervosa

(Poir.) H.Hara

x

-

Arbusto

Anemocoria

-

-

x

-

Opiliaceae

Agonandra brasiliensis

Miers ex Benth. & Hook.f.

x

-

Árvore

Zoocoria

x

-

-

-

Orchidaceae

Acianthera teres

(Lindl.) Borba

x

x

Epífita

Anemocoria

-

-

-

x

Orchidaceae

Bifrenaria harrisoniae

(Hook.) Rchb.f.

x

-

Epífita

Anemocoria

-

-

-

x

Orchidaceae

Bulbophyllum weddellii

(Lindl.) Rchb.f.

x

-

Epífita

Anemocoria

-

-

-

x

Orchidaceae

Cattleya crispata

(Thunb.) Van den Berg

x

-

Epífita

Anemocoria

-

-

-

x

Orchidaceae

Coppensia blanchetii

(Rchb.f.) Campacci

x

-

Epífita

Anemocoria

-

-

-

x

Orchidaceae

Encyclia patens

Hook.

x

-

Epífita

Anemocoria

x

-

-

x

Orchidaceae

Epidendrum secundum

Jacq.

x

x

Epífita

Anemocoria

x

-

-

x

Orchidaceae

Gomesa gardneri

(Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams

x

-

Epífita

Anemocoria

x

-

-

-

Orchidaceae

Gomesa gracilis

(Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams

x

-

Epífita

Anemocoria

-

-

-

x

Orchidaceae

Gomesa ramosa

(Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams

x

-

Epífita

Anemocoria

-

-

-

x

Orchidaceae

Polystachya estrellensis

Rchb.f.

x

-

Epífita

Anemocoria

x

-

-

-

Orchidaceae

Prescottia montana

Barb.Rodr.

x

-

Epífita

Anemocoria

x

-

-

-
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