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Síntese do processo 
 
Em 11 de junho de 2018 a Anglogold Ashanti Córrego do Sítio Mineração S/A 
formalizou o presente processo requerendo “Licença de Operação (LO) ”, enquadrado 
como classe 6 nos termos da Deliberação Normativa COPAM 217/2017, relativo ao 
empreendimento alteamento da barragem Cuiabá, Cota 904, Anglogold Ashanti 
Córrego do Sítio Mineração S/A – Mina Cuiabá, para a atividade A-05-03-7 – 
Barragem de contenção de resíduos ou rejeitos da Mineração, localizado no município 
de Sabará/MG. Registra-se que o empreendimento em questão, conforme papeleta 



397/2016, constante no PACOPAM nº 03533/2007/026/2016, ora incorporado ao 
presente processo, possui Autorização Provisória para Operar – APO concedida em 
2016. 
O Relatório de Vistas ora apresentado visa prestar subsídios a CMI/COPAM no  
processo de avaliação para o licenciamento ambiental da Barragem de disposição de 
Rejeitos pertencente à empresa Anglogold Ashanti Córrego do Sítio Mineração S.A, 
localizada no município de Sabará, Minas Gerais. 
Em 25 de novembro de 2014, a Anglogold Ashanti, já identificada, obteve Licença 
Prévia concomitante com a Licença de Instalação para alteamento da barragem até a 
cota 904, certificado Nº 095/2014, através do processo administrativo PA COPAM 
03533/2007/025/2013. 
Torna-se necessário esclarecer que o empreendedor já  possuia licença de instalação 
até a cota 904m e  em 02/05/2016 formalizou processo de Licença de Operação para 
cota 897m, pelo PA COPAM, 03533/2007/026/2016, na SUMPRAM Central 
Metropolitana, nos Termos do FCE do empreendimento nº R171691/2016, instruído 
com o FOB de n° 0438302/2016. Em 28/09/2016, nos termos da Papeleta nº 397/2016 
foi concedida Autorização Provisória para Operação (APO), que autoriza a disposição 
de rejeito até a cota 904 m. 
Em 11 de junho de 2018 foi formalizado, na SUPRAM Central Metropolitana, o atual 
processo administrativo de Licença de Operação (LO) com o objetivo de permitir a 
disposição de rejeitos e a recirculação de água de processo na barragem da Mina de 
Cuiabá até a cota 904 m, conforme Formulário de Caracterização do Empreendimento 
(FCE) apresentado pelo empreendedor R067246/2018. O processo foi instruído com 
respectivo Formulário de Orientação Básico (FOB) n° 0276776/2018, conforme 
documentação solicitada. A barragem se encontra inserida na sub-bacia do ribeirão 
Sabará, pertencente à Bacia Hidrográfica Estadual do Rio das Velhas. 
Considerando que o empreendedor obteve Autorização Provisória de Operação para 
disposição de rejeitos até a cota 904 m, pelo princípio da economia processual e, 
tendo em vista que o objeto dos PA COPAM 03533/2007/026/2016 e PA COPAM 
03533/2007/029/2018 é o mesmo, foi realizada a unificação dos dois processos em 
análise em único processo de LO, em que os documentos foram incorporados ao PA 
COPAM 3533/2007/029/2018. 
A Barragem de contenção de resíduos ou rejeitos da mineração  possui classificação 
III conforme DN COPAM nº 87 de 2005. A substância mineral lavrada é o minério de 
ouro. 
O Relatório de Cumprimento das Condicionantes de LP+LI, foi elaborado pelo próprio 
empreendedor e assinado pelos técnicos Celso Scalabrini Costa (CREA/MG 43949) e 
Sibely Eliene Teixeira (CREA/MG 153552). 
 
Foram realizadas vistorias técnica em 15/10/2019 e em 31/10/2019, que geraram os 
Autos de Fiscalização 80996/20119 e 80997/2019, e as Informações Complementares 
foram solicitadas por meio do OF.SUPPRI n° 326/2019, protocolo SIAM 
0711316/2019, respondidas pelo empreendedor em 19 de novembro de 2019, número 
de protocolo S0176711/2019. 
 
Caracterização Ambiental 
A área do empreendimento insere-se no bioma Mata Atlântica, em área de transição 
com o Cerrado, onde ocorre um mosaico florestal com predominância da fitofisionomia 
da Floresta Estacional Semidecidual. Além disso, localiza-se no Quadrilátero Ferrífero, 
o qual é classificado com importância biológica Especial (Biodiversitas), por ser uma 
região que possui grande biodiversidade e alto grau de endemismo, gerados pelo 
encontro dos biomas Cerrado e Mata Atlântica, além de sofrer constantes pressões 
antrópicas. 
A zona de transição dos biomas Mata Atlântica e Cerrado confere à vegetação local 
grande diversidade, que reflete na formação de grandes extensões florestais de 



Floresta Estacional Semidecidual, em locais de maior umidade, entremeada por 
espécies de cerrado nas áreas mais altas e secas. 
Os remanescentes florestais encontrados na margem da barragem de rejeitos da Mina 
Cuiabá apresentam estrutura variável, resultante tanto da regeneração após 
interferências antrópicas como pelas condições ambientais pontuais, refletindo a 
presença de fragmentos florestais em diferentes estágios de regeneração. 
 
Na área do imóvel, onde se encontra o empreendimento há a Reserva Particular do 
Patrimônio Natural - RPPN Anglo Gold - Cuiabá, a qual possui área total de 726,3450 
ha, localizada em área de encrave entre fitofisionomias de Mata Atlântica (FESD) e 
Cerrado (campo cerrado e campo rupestre), na encosta sul da Serra da Piedade. A 
porção leste da RPPN Cuiabá é sobreposta à porção norte da reserva legal da 
propriedade, de tal forma que as formações vegetais e ambientes são contíguos, 
formando um corredor ecológico que se estende até o entorno da barragem de 
deposição de rejeitos da Mina Cuiabá. 
Em consulta a plataforma IDE-Sisema, o empreendimento encontra-se em área 
especial para conservação da biodiversidade, na zona de amortecimento da Reserva 
da Biosfera da Serra do Espinhaço e na área de transição da Reserva da Biosfera da 
Mata Atlântica. Além disso, parte do empreendimento encontra-se na zona de 
amortecimento do Monumento Natural Estadual – MONA da Serra da Piedade, sendo 
solicitada na licença anterior manifestação ao IEF, o qual foi favorável. 
Como para a ampliação do empreendimento foi necessária a supressão de vegetação 
nativa do Bioma Mata Atlântica em estágio médio de regeneração, foi solicitado pelo 
órgão ambiental Anuência ao Ibama, a qual foi concedida previamente à autorização 
de intervenção ambiental sob o Nº 09/2014/SUPES/MG. 
A área do empreendimento está localizada na microbacia do Córrego Cuiabá, afluente 
do Ribeirão Gaia, que, por sua vez, deságua no Ribeirão Sabará, pertencente à Bacia 
Estadual do Rio das Velhas e, esta pertence a Bacia Hidrográfica do Rio São 
Francisco (Figura 1). Conforme consta na averbação AV-2 da matrícula nº 28.967, que 
de acordo com o levantamento efetuado, o imóvel possui 302,6774 ha de APP.. 
 
 
 
 



 
 
 
Caracterização do Empreendimento 
O Complexo metalúrgico da Anglogold Ashanti Córrego do Sítio Mineração está 
situado na região do Quadrilátero Ferrífero, localizado em Cuiabá, às margens da 
rodovia MG-262 que liga Sabará à Caeté, a aproximadamente 38 km de Belo 
Horizonte 
 
A Barragem de Contenção de Rejeitos Cuiabá é uma estrutura construída para 
armazenar os rejeitos gerados pela Planta de Beneficiamento de ouro da Mina de 
Cuiabá. Segundo informações apresentadas pelo empreendedor, a primeira etapa de 
implantação do empreendimento foi concluída no final de 2006, com crista na El. 868,0 
m. Em 2009 foi executado o primeiro alteamento, elevando a crista até a cota 873,0 m 
e, em 2011, foi concluído o segundo alteamento até a cota 889,0 m. 
Em 29 de novembro de 2013, foi solicitado um novo pedido de alteamento da 
barragem, sendo este um pedido de Licença Prévia concomitante com Licença de 
Instalação (LP+LI) (PA COPAM 03533/2007/025/2013) da cota 889 m para 904 m. 
Essa LP+LI foi concedida em 25/11/2014 tendo sua data de validade até 25/11/2018. 
O método de alteamento utilizado foi o de jusante, considerado mais seguro, e o 
projeto foi implantado em duas fases, sendo a primeira fase considerada o alteamento 
dos 8 metros iniciais, e a segunda fase o alteamento dos 7 metros até a cota 904 m. 
 
 

Histórico do Alteamento da Barragem 
 



 
Fonte: Relatório As Is 
 
 
 
 
Segundo dados do empreendedor, todos os alteamentos foram executados pelo 
método construtivo de jusante, considerado mais seguro, em aterro compactado com 
solos silto-argilosos. No cenário atual, a crista da barragem possui 4,0 metros de 
largura, os taludes de montante e jusante possuem inclinação de 1V:2H, sendo o de 
jusante com bermas de 3,0 m de largura a cada 10,0 m de desnível. O vertedouro, 
localizado na ombreira direita, é revestido com concreto e possui estrutura tipo 
enrocamento, sendo a entrada do canal localizado na cota 901,5 m, conforme 
apresentado pelo empreendedor. O empreendedor informou que o reservatório possui 
7,6 milhões de m³ de rejeito depositados, podendo chegar até os 10 milhões quando 
os rejeitos atingirem a cota 901 m (respeitando os 3,0 metros de borda livre). O 
volume final do reservatório é de 14,13 milhões de m³, considerando a cota final 904 
m. A Tabela 3.2 apresenta as características geométricas da barragem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características Geométricas da Barragem 

 
Fonte: Relatório As Is 
 



Conforme apresentado pelo empreendedor, a barragem possui Plano de Segurança 
de Barragem (PSB) e Plano de Ação de Emergência (PAE), além de cumprir com 
obrigações legais, conforme preconizado na Política Nacional de Segurança de 
Barragens, Lei n° 12.334/2010. Em, agosto de 2019, foi elaborado pelo BVP 
Engenharia o Relatório de Inspeção Anual de Segurança da Barragem de Rejeito de 
Cuiabá, incluindo avaliações de segurança geotécnicas e hidráulicas e análises de 
estabilidade para a condição atual.  
 
Por se tratar de uma atividade que já se encontra em operação, não estão previstas 
alterações no número de funcionários, ou instalação de infra-estrutura específica, se 
tratando somente da continuidade de uma atividade já desenvolvida. 
 
Segundo relatórios apresentados pelo empreendedor, atualmente o rejeito gerado na 
Mina de Cuiabá é oriundo da flotação. Após a flotação, o rejeito passa por ciclonagem 
e a fração grossa (underflow) é enviada para baias de desaguamento, após a 
secagem o material é disposto no fundo de cavas exauridas. Já a fração mais fina 
(overflow) é destinada a um espessador, onde é adensada e bombeada para a 
barragem, logo o rejeito depositado hidraulicamente na estrutura é originado do 
processo de espessamento do rejeito fino. Segundo informações fornecidas pelo 
empreendedor, o teor de sólidos da polpa no lançamento é de 45%. Aproximadamente 
60% a 70% da massa total é atualmente enviada para o empilhamento em cava a céu 
aberto (open pit), sendo o restante enviado para a barragem de rejeitos. 
 
Considerando o cenário atual, o empreendedor formalizou na SUPPRI protocolo nº 
S0032914/2019 uma solicitação de dispensa de licenciamento ambiental para a 
otimização do sistema de secagem de rejeitos através da implantação de novas baias 
de secagem, e da antecipação da implantação e operação da Planta de Filtragem e 
Desaguamento de Rejeitos. Em relatório apresentado em 26 de setembro de 2019 
pelo empreendedor, foi apresentado um cronograma com a previsão de implantação 
do sistema de filtragem temporário e definitivo, preparação da área do Dry Stacking e 
início do período de descomissionamento da barragem de Cuiabá, que será realizado 
entre 2023 e 2026, como verificado no cronograma. 
Destaca-se que, como informado pelo empreendedor, a vida útil da barragem pode ser 
ampliada dependendo do desempenho do sistema de filtragem do rejeito. Conforme 
apresentado pelo empreendedor, a adoção de alternativas tecnológicas para a 
disposição do rejeito, como filtragem e reaproveitamento do rejeito para produção de 
concreto autossustentável, a empresa reduz a quantidade de rejeito disposto em 
barragem, aumentando assim, a sua vida útil. 
 
Sistemas de Drenagem 
O sistema de drenagens superficiais dos taludes de jusante é composto por canaletas 
de berma canais periféricos nas ombreiras da estrutura, que conduzem o fluxo de 
águas pluviais até o pé de jusante da barragem. 
O sistema de drenagem interna do maciço da barragem é composto por filtro vertical e 
horizontal, sendo o filtro vertical composto unicamente por areia e o filtro horizontal 
composto por uma camada de brita entre camadas de areia até a El. 845 m, acima 
dessa cota o filtro é composto apenas por areia. O dreno de pé, localizado sob a 
barragem, é constituído por areia e brita, e tem a função de coletar o fluxo de água 
percolada pelo aterro e pelas fundações e conduzi-lo até o pé de jusante da barragem. 
A jusante da barragem foi construído um dique de aproximadamente 3,0 m de altura 
com o objetivo de conter os finos da água percolada pela drenagem interna da 
barragem. 
 
Conforme apresentado nas informações complementares, o reaproveitamento de água 
proveniente da recirculação no processo produtivo é de cerca de 80%. Foi informado 



que 40% do volume de água “nova” captada é direcionada para a Estação de 
Tratamento de água ETA potável, enquanto os outros 60% somado a água 
recuperada/recirculada do reservatório da barragem abastece a ETA industrial, sendo 
que a maior contribuição de água na ETA é oriunda da Barragem de Rejeitos Cuiabá. 
 
Documentação referente a Lei Estadual 23.291/2019 
Em 25 de fevereiro de 2019 foi aprovada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais 
a Lei Estadual nº 23.291 que rege sobre a segurança de barragens no âmbito do 
Estado. O  artigo 24 a legislação cita : 
 
“Art. 24 – As barragens em operação, em processo de desativação ou desativadas 
atenderão, no prazo de um ano contado da data de publicação desta lei, as exigências 
previstas nas alíneas "a" a "f" do inciso II, "a" a "d" do inciso III e § 12 do art. 7º, nos 
casos em que tais medidas não estejam previstas nos respectivos licenciamentos 
ambientais ou nos casos em que não foram implementadas pelos empreendimentos.” 
 
O empreendedor apresentou em 26 de setembro de 2019 a documentação 
relacionada a legislação vigente. Contudo, ressalta-se que o prazo para a 
apresentação da documentação se encerra em fevereiro de 2020. Foram 
apresentados os seguintes documentos: 
 

 Projeto Executivo da Barragem 

o Caracterização físico-química do conteúdo a ser disposto. 
o Estudo geológico-geotécnicos da fundação 
o Execução de sondagens e outras investigações de campo 
o Coleta de amostras e execução de ensaios de laboratórios dos materiais de 
construção 
o Estudos hidrológicos-hidráulicos 
o Plano de instrumentação 
o Estudo sobre risco geológico 
o Estudo sobre risco estrutural 
o Estudo sobre risco sísmico 
o Estudo sobre comportamento hidrogeológico das descontinuidades estruturais na 
área de influência do empreendimento 
o Projeto de drenagem pluvial para chuvas decamilenares 

 Estudos e ações demonstrando a busca pelo desenvolvimento progressivo de 

tecnologias alternativas, com a finalidade de substituição da disposição de rejeitos 
e/ou resíduos da mineração em barragens no empreendimento, em atendimento ao 
art. 30 da Lei nº 21.972, de 2016. 

 Manual de operação do sistema. 

o Procedimentos operacionais e de manutenção 
o Frequência de monitoramento 
o Níveis de alerta e emergência da instrumentação instalada 

 Plano de desativação do Sistema 

 Plano de Ações Emergenciais da Barragem de Mineração –PAEBM 

o Comprovação do protocolo na Defesa Civil Estadual e Municipal e Prefeituras 
Municipais das áreas atingidas por eventuais acidentes 
o Comprovação da Implantação do Sistema de Comunicação de Emergência 
o Estudos de DAM BREAK atualizado 
Supervisão da construção da barragem e elaboração de “As Built” ou “As Is”. 

 Relatório de Auditoria Técnica de Segurança de Barragens. 



 Declaração da Condição de Estabilidade como comprovação da execução da 

Auditoria 

 Anotação de Responsabilidade Técnica – ART dos responsáveis técnicos 

devidamente habilitados 
 
Quanto  ao art. 7º, Inciso II, temos os seguintes itens requeridos e a apresentação da 
documentação pelo empreendedor:  
 
Art. 7º Inciso II 
a) Projeto executivo na cota final prevista para a barragem, incluindo caracterização 
físicoquímica do conteúdo a ser disposto no reservatório, estudos geológico-
geotécnicos da fundação, execução de sondagens e outras investigações de campo, 
coleta de amostras e execução de ensaios de laboratórios dos materiais de 
construção, estudos hidrológicohidráulicos e plano de instrumentação, com as 
respectivas ARTs; 
As informações foram apresentadas no Projeto Executivo da Barragem, constante no 
Anexo II – PSB. 
b) Plano de segurança da barragem contendo, além das exigências da PNSB, no 
mínimo, Plano de Ação de Emergência – PAE –, observado o disposto no art. 9º, 
análise de performance do sistema e previsão da execução periódica de auditorias 
técnicas de segurança; 
Segundo requisitos mínimos do Plano Nacional de Segurança de Barragens (PNSB) 
regulamentado pelo Portaria ANM nº 70.389/2017 em seu anexo II, o PAE deve fazer 
parte do volume V e a análise de performance do sistema e o planejamento das 
inspeções devem estar contemplados no Volume II do referido do Plano de Segurança 
de Barragens - PSB. O Empreendedor apresenta o PSB no anexo II, contendo 
informações gerais, planos e procedimentos, registros e controles, revisões periódicas, 
o Plano de Ação Emergencial de Barragens de Mineração - PAEBM e suas 
respectivas ARTs. Segundo Art. 9º da Lei 23.291 o PAE será submetido a análise do 
órgão ou entidade estadual competente quando da sua regulamentação.  
O empreendedor protocolou em 6 de novembro de 2019 o comprovante com o envio 
dos Planos de Ações Emergenciais de Barragem de Mineração para o Instituto 
Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico Estadual – IEPHA, Subsecretaria de 
Fiscalização Ambiental – SUCFIS/SEMAD e Coordenadoria Estadual da Defesa Civil 
de Minas Gerais – CEDEC. 
 Em 7 de novembro de 2019 a SUPPRI contactou tais órgão via ofício questionando se 
havia interesse de manifestação a ser feita acerca do PAE apresentado pelo 
empreendedor e até o presente momento não obteve retorno. 
 
c) Manual de operação da barragem, contendo, no mínimo, os procedimentos 
operacionais e de manutenção, a frequência, pelo menos quinzenal, de 
automonitoramento e os níveis de alerta e emergência da instrumentação instalada; 
 
O Manual de Operação do sistema, contendo os procedimentos operacionais e de 
manutenção, a frequência de monitoramento e os níveis de alerta e emergência da 
instrumentação instalada constam nos Anexo II – PSB, Volume II – Planos e 
Procedimentos, 1 – Plano de Operação. 1.1 – 
Regra Operacional 2 – Manual, conforme informado pelo empreendedor. 
 
d) Laudo de revisão do projeto da barragem, elaborado por especialista independente, 
garantindo que todas as premissas do projeto foram verificadas e que o projeto atende 
aos padrões de segurança exigidos para os casos de barragens com médio e alto 
potencial de dano a jusante; 
 



A Declaração da condição de estabilidade da barragem apresentada pela empresa é 
assinada por Paulo Roberto Costa Cella, Geólogo, responsável pela Inspeção Regular 
de Segurança de Barragem, portador do Nº do registro no CREA: 0600697382 e ART 
do Serviço: 14201900000005097974, realizada em 22 de março de 2019 consta no 
processo. 
 
Em consulta à Gerência de Resíduos Sólidos Industriais e da Mineração – 
GERIM/FEAM foram solicitadas informações atualizadas sobre a situação da 
Barragem de Rejeitos de Cuiabá. Foi apresentada declaração de estabilidade 
atualizada apresentada pela empresa BVP Engenharia datada de agosto de 2019. O 
auditor Paulo Roberto Costa Cella, Geólogo, Nº de registro no CREASP 0600697382 e 
ART nº 14201900000005384988, declara que de acordo com inspeção realizada em 
17/07/2019 e documentos apresentados pela Anglogold Ashanti, a estrutura encontra-
se em conformidade com os critérios de estabilidade física e do trânsito de cheias 
preconizadas. Foram especificadas recomendações que deverão ser implementadas 
conforme cronograma. 
 
e) Projeto de drenagem pluvial para chuvas decamilenares; 
Em 23 de outubro de 2019 o empreendedor protocolou relatório técnico esclarecendo 
sobre os parâmetros de cálculo adotados para o dimensionamento do vertedouro e 
para o sistema de drenagem/canaletas, elucidando que o vertedouro foi projetado para 
uma chuva decamilenar, porém, tal projeção não se faz pertinente para o projeto das 
canaletas de drenagem. 
 
f) Plano de desativação da barragem; 
Segundo o empreendedor, o plano de desativação do sistema, incluindo ART e 
segundo Anexo IV da IS SISEMA 02/2018 estão constantes no anexo III, no item 4 – 
Plano de Desativação do documento protocolado em 26 de setembro de 2019. 
 
Art. 7º Inciso III 
a) Estudos completos dos cenários de rupturas com mapas com a mancha de 
inundação; 
O relatório técnico do Estudo de Ruptura Hipotética da Estrutura – DAM BREAK é 
apresentado dentro do PAEBM, volume V do Anexo II, acompanhado dos mapas 
relativos aos cenários de ruptura e a respectiva ART do responsável pelo estudo. 
 
b) Comprovação da implementação da caução ambiental a que se refere a alínea "b" 
do inciso I do caput, com a devida atualização; 
O empreendedor esclareceu através de ofício em 23 de outubro de 2019 que por se 
tratar de um requisito carente de regulamentação específica será cumprido ao 
disposto quando tal requisito seja regulamentado por um decreto específico. A 
implementação da caução será condicionada. 
 
c) Projeto final da barragem como construído, contendo detalhadamente as 
interferências identificadas na fase de instalação; 
O projeto intitulado “As Is” (como construído) contendo a supervisão da construção da 
barragem está contido no Anexo II, volume I Tomo II, acompanhado das devidas 
ARTs. 
d) Versão atualizada do manual de operação da barragem a que se refere a alínea "c" 
do inciso II. 
O Manual de Operação do sistema, contendo os procedimentos operacionais e de 
manutenção, a frequência de monitoramento e os níveis de alerta e emergência da 
instrumentação instalada constam no Anexo II – PSB, Volume II – Planos e 
Procedimentos, 1 – Plano de Operação. 1.1 – 
Regra Operacional 2 – Manual, conforme informado pelo empreendedor 



Em atendimento ao Art. 7º da Lei 23.291 de 2019 foram apresentados estudos e 
ações demonstrando a busca pelo desenvolvimento progressivo de tecnologias 
alternativas, com a finalidade de substituição da disposição de rejeitos e/ou resíduos 
da mineração em barragens no empreendimento. Vale ressaltar que a busca da 
empresa por alternativas na disposição de rejeitos é promovida através do 
empilhamento a seco, realizado através de filtragem/desaguamento (baias de 
secagem, planta de filtragem e desaguamento do rejeito). 
Além disso, em atendimento ao Art. 30 da Lei nº 21.972 de 2016 foi apresentado em 
resposta a solicitação feita durante vistoria (protocolo S0162803/2019) uma 
contextualização da iniciativa da empresa para disposição do rejeito gerado e estudos 
relacionados ao seu aproveitamento econômico, através de projetos com material 
chamado Agregado Flotobase, que é o resíduo não aproveitado e sem valor 
econômico na cadeia produtiva do metal. Ao reaproveitar esse material, a empresa 
reduz a quantidade de rejeito disposto em barragem. 
O empreendedor informou que, em pesquisa realizada em conjunto com a 
Universidade Federal de Minas Gerais –UFMG, foi constatado que esse material pode 
ser utilizado na produção de concreto autossustentável. Esse material é empregado 
desde 2008 na unidade da Anglogold em Crixás-MG, em 2017 foi incorporado nas 
obras de construção civil realizadas nas minas de Cuiabá e Lamego em MG, e em 
2018 fez parte do material base para construção da portaria do Centro de Educação 
Ambiental da empresa, situado em Nova Lima, MG. 
Os responsáveis técnicos pelos estudos apresentados em cumprimento à legislação 
são apresentados a seguir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Utilização e Intervenção em Recursos Hídricos 
A Barragem se localiza na bacia do ribeirão Sabará, afluente do Rio das Velhas. 
Possui Portaria de outorga nº 1793/2005, que autoriza recirculação de água e 
disposição de rejeito em barramento. 
Considerada de grande porte, foi submetida ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 
das Velhas para apreciação e autorização prévia. Em 25 de junho de 2010 foi 
formalizado pedido de renovação dessa portaria, gerando o processo de outorga nº 
7651/2010. Dessa forma, o processo de renovação foi formalizado com antecedência 
mínima de 90 dias do término de vigência da respectiva outorga, conforme o Art. 1º da 
Portaria IGAM nº 15/2007 vigente a época. Assim sendo, a portaria 1793/2005 se 
encontra válida tendo em vista o pedido de renovação formalizado em junho de 2010. 
Em 26 de dezembro de 2012 o empreendedor requereu novo pedido de renovação da 
portaria de outorga, gerando o processo nº 24237/2012, porém, como já existe um 
processo de renovação em análise, o processo nº 24237/2012 foi cancelado por 
duplicidade, já que ambos tratam da renovação da portaria 1793/2005. 
No momento da formalização do PA COPAM nº 3533/2007/025/2013, referente a 
LP+LI do alteamento da barragem para cota 904, foi formalizado um processo de 
Retificação de Outorga nº 28.859/2013, que retifica a portaria nº 1793/2005 alterando 
a área alagada e o volume do reservatório. O Processo de Outorga nº 28.859/2013, 
considerado de grande porte, foi submetido ao Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio 
das Velhas em setembro de 2016, que deliberou pela aprovação do processo Ad 
Referendum. Para a publicação da nova portaria o requerimento de renovação foi 
analisado posteriormente à aprovação da retificação da portaria nº 1793/2005, nesse 
sentido, entende-se que o processo de renovação (Pr. nº 7651/2010) considera a 
portaria retificada (Pr. nº 28.859/2013). A portaria de outorga foi deferida considerando 
as análises de retificação e de renovação e sua publicação deverá ser juntamente a 



LO referente ao alteamento. Não estão previstas novas intervenções em recursos 
hídricos além dos mencionados anteriormente. 
 
Autorização para Intervenção Ambiental (AIA) 
Na licença anterior (LP+LI) foram autorizadas as seguintes intervenções ambientais: 
30,16 ha de Florestal Estacional Semidecidual – FESD em estágio médio de 
regeneração, 9,07 ha de Cerrado, totalizando uma área de 39,23 ha, sendo que deste 
total, 7,16 ha era em faixa de APP. 
Conforme consta no Parecer Único da LP+LI, foram identificados 3 estratos na ADA 
do empreendimento, sendo estrato 1 de Cerrado, estrato 2 de 18,11 ha e o estrato 3 
de 12,05 ha classificados como FESD em estágio médio regeneração. 
Dentre as espécies amostradas nas parcelas, foram registradas espécies ameaçadas 
de extinção, jacarandá-caviúna (Dalbergia nigra) e braúna (Melanoxylon brauna) e 
protegidas por lei, Handroanthus ochraceus e Handroanthus serratifolius (ipês-
amarelos). 
Conforme informado, bem como demonstrado no mapa abaixo, foram suprimidos 31 
ha dos 39,23 ha autorizados para supressão no âmbito da LP+LI, sendo observado 
em vistoria algumas das áreas nas quais não ocorreu supressão da vegetação nativa 
Segundo informado, não há intenção de avanço para esses locais. 
 
Reserva Legal 
A ADA de ampliação da Cava do empreendimento está inserida no imóvel 
denominado Sabará- Gleba A; Sabará-Gleba B; Sabará-Gleba C; Sabará-Gleba D; 
Caeté-Área 2-Gleba A; Caeté-Área 2- G, o qual é composto por diversas matrículas, 
estando o empreendimento sobre somente a seguinte matrícula: 
- Matrícula nº 28.967: Fazenda Cuiabá, possui uma área total de 2.135,0307 ha, 
conforme consta em seu registro de imóvel. Consta nesta matrícula a averbação (AV-
4) de 93,5851 ha como área de reserva legal dentro do imóvel, sendo em duas glebas, 
uma de 73,459 ha e outra de 20,1261 ha. Há também outras duas averbações (AV-5 e 
AV-7), uma de 333,421 ha e outra de 31,00 ha de áreas de Reserva Legal 
provenientes das matrículas nº 13.766 e nº 13.763, respectivamente. 
Portanto, a área total de Reserva Legal averbada constante no registro de imóvel nº 
28.967 é de 458,0061 ha. 
A reserva legal situa-se nos limites leste e sudeste da Fazenda Cuiabá e possui área 
total de 828,45 ha CAR, destes 742,8709 ha encontram-se averbados, conforme 
consta em documento do IEF e nos registros de imóveis apresentados. Possui 
fitofisionomias de Floresta Estacional Semidecidual e de Campo Cerrado. 
Cabe ressaltar que parte da área de RL (aproximadamente 199 ha) se encontra 
sobreposta à área da RPPN (Figura apresentada a seguir). 
 
 
 
 
 
 



 
 
Polígono da matrícula 28.967 em branco, área de Reserva Legal do imóvel em verde, 
em amarelo a RPPN Cuiabá, mostrando a sobreposição das áreas e em azul toda a      
área atual da barragem. 
Fonte: Google Earth 2019. 
. 
 
Foi vistoriado alguns pontos da área de Reserva Legal do imóvel da Mina Cuiabá, a 
qual de modo geral encontra-se com a vegetação nativa preservada e em bom estado 
de conservação, sendo constatado em um trecho vestígios de incêndio florestal, sendo 
autuado. Esse fato foi descrito abaixo no item de compensação, por ser trecho de 
plantio para atendimento à compensação por supressão de indivíduos ameaçados de 
extinção. 
Por estar em contato direto com a RPPN da mesma empresa, ao lado da MONA da 
Serra da Piedade e do Parque do Gandarela, forma um corredor ecológico para a flora 
e a fauna da região. 
Dentro da área de RL foi observado um local de plantio de diversas espécies, 
referente à compensação por supressão de indivíduos ameaçados de extinção. 
A matrícula descrita acima está inserida no seguinte Cadastro Ambiental Rural – CAR 
- MG- 3156700-1C8E08E168774D0995A62E09336DE2CD, do imóvel denominado 
Sabará-Gleba A; 



Sabará-Gleba B; Sabará-Gleba C; Sabará-Gleba D; Caeté-Área 2-Gleba A; Caeté-
Área 2-G, com última retificação em 12/10/2014. Possui área total de 4.018,47 ha, 
sendo 141,85 ha de APP, 828,45 ha de área de reserva legal (20,62% do imóvel), 00 
ha de área consolidada e 828,45 ha de remanescente de vegetação nativa. 
 
Compensações 
Foram previstas as seguintes Compensações Ambientais 
 
Compensação por intervenção em áreas de preservação permanentes – 
Resolução Conama nº 369/2006 
 
Compensação ambiental prevista na Lei do SNUC – Lei Federal nº 9.985/2000 
 
Compensação por supressão de vegetação no bioma da Mata Atlântica – Lei 
Federal 11.428/2006 
 
Compensação por supressão de vegetação nativa em empreendimento 
minerário – Lei Estadual nº 20.922/2013 
 
Compensação de espécies protegidas por lei e ameaçadas de extinção – Portaria 
MMA nº 443/2014 e leis específicas 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 

 
 
 



 
 
 
*Condicionante 9: Em agosto de 2014 o empreendedor solicitou ao Instituto Estadual 
do Patrimônio Histórico e Artísitico de Minas Gerais – IEPHA/MG anuência para 
subsidiar o processo de licenciamento ambiental de LP+LI do alteamento da 
barragem. Em resposta, o IEPHA emitiu declaração (Ref. Protocolo IEPHA nº 
1501/2200/2014-5 e 1456/2200/2014-0) na qual orientou que “para obtenção da 
Licença de Operação, a obrigatoriedade da apresentação da manifestação final do 
IEPHA/MG”. Tal orientação foi imposta como condicionante nº 9 do parecer de LP + LI, 
ora analisado nesse momento. 
O empreendedor emitiu, em 11/02/2015, um ofício de solicitação da manifestação 
final, comprovando a análise do impacto do patrimônio cultural na área de abrangência 
do empreendimento. Em resposta (OF.GAB.PR.Nº 457/2015) o IEPHA afirma não se 
opor a continuidade do licenciamento, mas ressalva que para a obtenção da LO o 
empreendedor deveria apresentar o cumprimento do Plano de Gestão de Proteção do 
Patrimônio Cultural da área remanescente do Povoado da Mina de Cuiabá. O IEPHA 
determina ainda em um parecer (nº 14/2015) que o desenvolvimento do referido Plano 
se daria em três etapas. 
Foram emitidos três ofícios pelo IEPHA, sendo eles, OF.GAB.PR Nº 481/2016, 
OF.GAB.PR Nº 482/2016 e OF.GAB.PR Nº 614/2018 em que o instituto aprova as 
Etapas 1, 2 e 3 do Plano, respectivamente, sendo a Etapa 3 acompanhada de um 
Termo de Compromisso de 2017 que estabelece as condições de realização das 
ações previstas no Plano. Considerando que, de acordo com o IEPHA, o 
empreendedor deveria apresentar o Plano de Gestão de Proteção do Patrimônio 
Cultural da área remanescente do Povoado da Mina de Cuiabá, a condicionante foi 
cumprida quando da manifestação positiva acerca da aprovação da última Etapa do 
Plano. 
**Condicionante 21: Cumprir as condicionantes impostas pelo IBAMA conforme 
anuência nº 
09/2014/SUPES/MG. Apresentar protocolo do IBAMA junto a SUPRAM CM. Prazo: 
Conforme estipulado na anuência. 
- Condicionante 1. Apresentar, em atendimento ao previsto no Artigos 26 do Decreto 
6660/2008 e 32 (inciso II) da Lei 11.428/06 e à DN COPAM 73/2004, proposta de 
compensação visando à recuperação e conservação de áreas de, no mínimo, duas 
vezes a área de intervenção anuída, com as mesmas características ecológicas, 
localizada na mesma bacia hidrográfica e, preferencialmente, nos municípios afetados 
pelo empreendimento. 
1.1. A proposta de medida compensatória deverá ser apresentada no prazo de 90 dias 
a contar da emissão do presente documento, e comtemplar localização, 
caracterização ambiental da área (meios físico, biótico e socioeconômico e 
similaridade com a área afetada), ações a serem realizadas (recuperação, manejo, 
etc.), situação fundiária da área proposta, cronograma de ações, documentação 
fotográfica e carta-imagem da área de compensação; 



1.2. A medida compensatória, deverá ser objeto de Termo de Compromisso específico 
a ser firmado com o IBAMA/MG, conforme modelo definido pelo Instituto; 
1.3. O atendimento ao Termo de Compromisso firmado entre o IBAMA/MG e a 
ANGLOGOLD ASHANTI CÓRREGO DO SÍTIO S.A., acima referido, é condição para a 
validade da anuência e, por conseguinte, das licenças ambientais respaldadas neste 
documento. Cumprimento: Cumprida. Conforme protocolo R0001906/2015 de 
05/01/15 da LP+LI, a proposta de compensação foi apresentada ao Ibama em 
16/10/2014 através do Projeto Executivo de Compensação Florestal (REQ 
02015.005902/2014-11), este foi aprovado pelo Ibama, sendo firmado o Termo de 
Compromisso de adoção de medidas compensatórias nº 02015.000310/2014-02 e 
registrado em cartório em 11/12/2014. 
- Condicionante 2: Implementar programa de resgate e reintrodução da vegetação 
objeto de intervenção, incluindo sementes e propágulos de espécies arbóreas e 
arbustivas dos ambientes florestais, prevendo-se coleta de sementes para produção 
de mudas a serem usadas nas ações de recomposição florística previstas. Contemplar 
necessariamente as espécies endêmicas, raras e ameaçadas dos ambientes 
campestres e florestais ocorrentes na ADA. Cumprimento: Cumprida. Foi apresentado 
o relatório consolidado de acompanhamento do desmate e resgate de fauna e flora 
protocolado em 30/01/2017 (R0031569/2017). 
O Programa de Resgate e Reintrodução da Vegetação foi atendido à medida que os 
trabalhos de supressão da vegetação foram realizados, de forma gradativa, 
acompanhando o avanço da obra do alteamento da barragem. Esse Programa foi 
detalhado em item próprio no tópico de Programas e Projetos Ambientais. 
- Condicionante 3: Executar a coleta e armazenamento de solo orgânico e 
serapilheira das áreas sob mata nativa, para utilização nas áreas de reabilitação e 
recomposição florística necessárias, enviando ao IBAMA os resultados na forma de 
relatório específico (incluindo fotografias e locais de armazenamento). 
Cumprimento: Cumprida. Foram apresentados relatórios fotográficos encaminhados 
ao Ibama com a comprovação da coleta e armazenamento do solo orgânico e 
serrapilheira (protocolos 02015.002666/2015-53 e 02015.005877/2015-48), sendo 
estocados no topo da antiga pilha de estéril e nas regiões da própria barragem. No 
âmbito do licenciamento foi apresentado Relatório Fotográfico de serrapilheira sendo 
utilizada nas áreas de revegetação ao entorno da barragem de Cuiabá e também 
evidenciando o seu uso de nas áreas degradadas em recuperação (protocolo 
R0219364/2016 de 25/06/2016). 
Condicionante 4: Garantir que o processo de supressão de vegetação seja 
acompanhado por biólogo e veterinário com comprovada experiência em manejo de 
fauna silvestre, para orientar as ações de afugentamento e resgate da fauna e, caso 
necessário, sua translocação para áreas adjacentes, mediante licença específica do 
órgão ambiental licenciador. 
Cumprimento: Foi apresentada ao Ibama, através do protocolo 02015.002666/2015-53 
Autorização para Manejo da Fauna, contendo a composição da equipe técnica 
responsável pelo Programa de Resgate/Salvamento de fauna do empreendimento. 
- Condicionante 5: Promover o aproveitamento econômico do material lenhoso 
resultante da supressão, ficando vetada a queima pura e simples, nos termos da 
legislação florestal vigente. 
Cumprimento: Cumprida. Foi apresentado relatório de acondicionamento dos produtos 
florestais da supressão (etapa 2). As madeiras estocadas, principalmente àquelas de 
uso nobre ou protegidas, foram acondicionadas de modo a ficarem impermeabilizadas, 
cobertas e tratadas com biocidas. 
Foi apresentado relatório fotográfico com o material lenhoso estocado aguardando 
destinação adequada em 2016, relatório enviado ao IBAMA em 23/05/2016 (REQ 
02015.002701/2016-15), documento anexo do relatório de cumprimento de 
condicionantes. 



O escoamento dos produtos florestais vem sendo realizado para receptores 
legalizados, com a adequada destinação das madeiras de uso nobre ou protegidas 
(serraria ou marcenaria). Foram apresentadas Guias de Controle Ambiental - GCA de 
2018 e 2019, mostrando o envio de madeira para receptores legalizados, bem como 
relatório de GCA emitidas de 2018. 
- Condicionante 6: Realizar o salvamento e reintrodução das populações de 
prováveis espécies novas ou endêmicas restritas ao local do empreendimento, 
ocorrentes na ADA, que porventura forem assim identificadas no detalhamento da 
identificação da flora afetada. 
Cumprimento: Cumprida. O Programa de Acompanhamento do Desmate e Resgate de 
Fauna e Flora da Mina Cuiabá objetivou realizar o acompanhamento do desmate da 
vegetação das áreas diretamente afetadas pelas obras de alteamento da barragem de 
disposição de rejeitos da Mina Cuiabá, visando, principalmente, ações de  
afugentamento e resgate da fauna, além do resgate da flora e manutenção do viveiro. 
Conforme apresentado nos resultados parciais e consolidados nos Relatórios 
Técnicos, nenhuma das espécies resgatadas (fauna e flora) e/ou afugentadas (fauna) 
classificou-se como espécies novas ou endêmicas, restritas ao local do 
empreendimento. Caso contrário, tal ocorrência seria registrada em tais documentos. 
- Condicionante 7: Enviar semestralmente ao IBAMA, a partir da emissão do 
documento autorizativo de supressão vegetal, relatório técnico comprovando 
atendimento às condicionantes 3 a 6, contendo material fotográfico georreferenciado e 
os resultados quali-quantitativos obtidos (espécies e número de indivíduos 
contemplados, produção de mudas, indivíduos coletados, locais de transplante, 
destino do material lenhoso). 
Cumprimento: Cumprida. Conforme descrito nas condicionantes anteriores, o 
empreendedor enviou os devidos relatórios ao IBAMA, bem como à SUPRAM. 
O Programa de Resgate da Flora foi detalhado em item próprio no tópico de 
Programas e Projetos Ambientais. 
- Condicionante 8: Elaborar e implantar programa de monitoramento de fauna de 
vertebrados terrestres, a saber: anfíbios, répteis, aves e mamíferos nos 
remanescentes de vegetação nativa, com proposta metodológica que utilize 
armadilhas fotográficas, pitfalls, mistnets, e armadilhas para captura de pequenos 
mamíferos com amostragens envolvendo 02 (duas) campanhas na estação seca e na 
estação chuvosa. 
Cumprimento: Foi apresentado ao Ibama um programa de monitoramento da fauna de 
vertebrados terrestres, que abarcam anfíbios, répteis, aves e mamíferos, considerando 
a proposta metodológica sugerida e duas campanhas na estação seca e na estação 
chuvosa. 
- Condicionante 9: Elaborar e implantar programas de monitoramento de espécies 
ameaçadas de extinção, com programas específicos para os representantes da 
avifauna, tais como, a águiacinzenta, Urubitinga coronata, o chibante, Laniisoma 
elegans, e o capacetinho-do-oco-do-pau, Poospiza cinerea, a partir da emissão da LI e 
durante a vigência da LO. 
Cumprimento: Foi apresentado ao Ibama um programa de monitoramento da fauna de 
vertebrados terrestres com programas específicos para representantes da fauna 
ameaçada citados da condicionante. 
- Condicionante 10: Elaborar e implantar programas de monitoramento de espécies 
ameaçadas de extinção, com programas específicos para os representantes da 
mastofauna Puma concolor; o loboguará, Chrysocyon brachyurus; a jaguatirica, 
Leopardus pardalis; o guigó, Callicebus nigrifons; e a lontra, Lontra longicaudis, a partir 
da emissão da LI e durante a vigência da LO. Cumprimento: Foi apresentado ao 
Ibama um programa de monitoramento da fauna de vertebrados terrestres com 
programas específicos para representantes da fauna ameaçada citados da 
condicionante. 



O empreendimento foi devidamente autuado por cumprir as condicionantes 14 e 18 
fora do prazo, no âmbito do Decreto Estadual 44.844/2008. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Análise do Desempenho Ambiental 
Para a análise no âmbito da Licença de Operação fez-se uma consideração do 
desempenho ambiental do empreendimento, considerando as condicionantes da fase 
anterior, os programas descritos na fase de LP+LI e outros aspectos e análises 
observados em vistorias. 
 
Fauna 
Além do Programa de Resgate, Salvamento e Destinação da Fauna e do Programa de 
Monitoramento de Fauna, foi solicitada como condicionante da LP+LI (PA COPAM n° 
03533/2007/025/2013) a apresentação de relatório consolidado das ações e 
resultados do Programa de resgate e salvamento da fauna. Também foi condicionada 
na LP+LI a apresentação de um programa específico para a fauna ameaçada de 
extinção. Os programas solicitados nas condicionantes 10, 11 e 12 foram 
apresentados em 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 segundo protocolos SIAM: 
R0031569/2017, R0357675/2014, R0356857/2014, R0514151/2015, R0348190/2016, 
R0277495/2017, R0183662/2018 e R0074452/2019. 
 
Flora 
Programa de Resgate e Reintrodução da Flora 
O Programa de Acompanhamento do Desmate e Resgate de Fauna e Flora da Mina 
Cuiabá objetivou realizar o acompanhamento do desmate da vegetação das áreas 
diretamente afetadas pelas obras de alteamento da barragem de disposição de 
rejeitos da Mina Cuiabá, visando, principalmente, ações de afugentamento e resgate 
da fauna, além do resgate da flora e manutenção. 
 
Águas Superficiais e Subterrâneas 
 



 
Águas Superficiais 
A análise de desempenho ambiental das águas superficiais e subterrâneas do 
empreendimento foi realizada a partir dos relatórios e laudos apresentados pela 
Anglogold Ashanti que correspondem a todo período a partir de 2015, quando foi 
concedida a LP+LI do PA 3533/2007/025/2013. 
O empreendedor enviou trimestralmente ao órgão ambiental esses relatórios com os 
resultados de monitoramento de alguns pontos em águas superficiais e efluentes 
líquidos referentes à Mina Cuiabá conforme os Processos COPAM: 

 3533/2007/011/2007 – LO Expansão Infraestrutura Cuiabá; 

 3533/2007/013/2007 – LO Britagem Subterrânea; 

 3533/2007/014/2007 – LO Britagem de Disposição de Rejeitos; 

 3533/2007/016/2007 – LO Ampliação da Lavra Subterrânea; 

 3533/2007/019/2011 – LO Alteamento da Barragem de Rejeito (2 metros); 

 3533/2007/021/2012 – LP/LI Disposição de Rejeitos/Estéril na Cava Open Pit; 

 3533/2007/025/2013 – LP/LI Alteamento da Barragem de Rejeitos (15 metros). 

Os pontos de monitorados apontam a qualidade das águas do Ribeirão Sabará a 
montante e a jusante da Mina Cuiabá e a eficiência do tratamento dos efluentes 
gerados pelo empreendimento. 
 

 
 
 
 
 
 



Águas Subterrâneas 
Para o monitoramento das águas subterrâneas na área de influência do 
empreendimento, a Anglogold Ashanti apresentou uma planilha e os laudos com a 
certificação dos ensaios dos pontos 2001, 2002, 2003 (à montante da barragem da 
Mina Cuiabá), 2008 (à jusante da barragem da Mina Cuiabá) e 2012 (implantado em 
substituição ao ponto 2007, após tamponamento deste, devido às obras de alteamento 
da barragem 
 

 
 
 
 
Segundo o empreendedor, não há qualquer utilização das águas monitoradas no 
espaço físico da Mina Cuiabá, seja para consumo humano, dessedentação de 
animais, irrigação ou recreação (destinações estas estabelecidas na Resolução 
CONAMA n°396, de 3 de abril de 2008). Assim, por não haver captação ou destinação 
das águas subterrâneas aos fins descritos acima, ou quaisquer outros, a Anglogold 
Ashanti optou por adotar os limites de classificação para dessententação de animais, 
apenas como forma de referência para o monitoramento de processo industrial do 
empreendimento. 
Os resultados das amostragens apontam que desde 2015 a qualidade das águas 
subterrâneasencontra-se satisfatória. 
 
Recuperação das Áreas Degradadas 
No âmbito da LP+LI foi descrito o Programa de reabilitação de áreas degradadas 
pelas obras de implantação da barragem, com o objetivo de recuperar as áreas que 
sofreram interferência, sendo as áreas de entorno da barragem e as áreas de 
empréstimo. Além disso, foi solicitado pela condicionante 4 da LP+LI que fosse 
apresentado relatório técnico e fotográfico comprovando o início da execução das 
medidas de reabilitação ambiental das áreas que sofreram interferência. 
Foram apresentados três relatórios fotográficos em um em 2016, um em 2017 e outro 
em 2018. O primeiro relatório, realizado pela empresa Nature Revegetação Ambiental 
e Paisagismo LTDA, apresenta evidências das atividades de revegetação executadas 
no período de 4 de abril de 2016 à 7 de junho de 2016. As atividades desenvolvidas 
durante esse período foram a revegetação através de semeio manual com e sem 
manta vegetal. Para a realização das atividades foi necessário executar a 
regularização do terreno com o objetivo de eliminar os sulcos erosivos, correção do 



solo com aplicação de gesso agrícola, adubação, aplicação da biomanta e de combate 
a formigas. 
 
Programa de Controle e Segurança da Barragem 
Foi abordado no âmbito da LP+LI um Plano de Contingência visando estabelecer os 
procedimentos básicos a serem observados e cumpridos em situações de emergência, 
composto pelo Programa de Comunicação e Educação Ambiental, Controle de 
Segurança de Barragem e Sinistro Ocorrente na Barragem de Rejeitos. De acordo 
com o apresentado no âmbito da LP+LI a empresa mantem o controle do sistema de 
rejeitos com inspeções periódicas e monitoramentos com instrumentação. 
Além disso, visando atender ao solicitado pela Lei nº 23.291/19, que institui a Política 
Estadual de Segurança de Barragens e em âmbito nacional a Lei 12.334/10, que 
institui a Política Nacional de Segurança de Barragens, foram apresentados os 
estudos completos dos cenários de rupturas com mapas com a mancha de inundação, 
o projeto final da barragem “as built” (“como construído”) e versão atualizada do 
manual de operação da barragem. 
Abrange os seguintes tópicos 
Monitoramento 
Inspeções de Segurança 
Sistema de Notificação de Emergência 
 
 

 
 
 

Programas Ambientais  
 
Programa de recuperação ambiental de área impactada pela atividade minerária 
 
Programa de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais 
 
Programa de Educação Ambiental – PEA e Comunicação Social 
 
Controle Processual 
O controle processual tem como ponto de partida as normas referentes à Política 
Nacional do Meio Ambiente - Lei 6.938/1981, bem como diversos diploma legal 
federais e estaduais, tais como: Resolução CONAMA 237/1997; Decreto Estadual 



47383/2018, que estabelece normas para o licenciamento ambiental no Estado de 
Minas Gerais; Lei 12.651/2012 (Código Florestal Brasileiro); Lei Estadual 20.922/2013, 
que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado. 
 
Do processo administrativo PA COPAM 03533/2007/026/2016 
Em 25 de novembro de 2014, a Anglogold Ashanti Córrego do Sítio Mineração S/A 
obteve Licença Prévia concomitante com a Licença de Instalação para alteamento da 
barragem até a cota 904, certificado Nº 095/2014, através do processo administrativo 
PA COPAM 03533/2007/025/2013. 
Em que pese a empresa ter licença de instalação até a cota 904, em 02 de maio de 
2016 formalizou o processo 03533/2007/026/2016 requerendo Licença de Operação 
para alteamento da Barragem Cuiabá para cota 897. 
Em 03 de maio de 2016, o empreendedor solicitou Autorização Provisória para Operar 
– APO, de acordo com o estabelecido pelo art. 9º, § 2º do Decreto Estadual de Minas 
Gerais nº 44.844/08, fls. 497, in verbis: 
§ 2º – Para as atividades industriais, de extração mineral, de exploração agrossilvipastoril e de 
disposição final de esgoto sanitário e de resíduos sólidos urbanos, que tiverem obtido LP e LI, 
ainda que esta última em caráter corretivo, poderá ser concedida Autorização Provisória para 
Operar, por meio de requerimento expresso do interessado, a ser protocolado quando da 
formalização do processo de LO. 
A diretoria técnica da Supram Central manifestou, em 28/09/2016, através da Papeleta 
técnica nº 397/2016, pela concessão da APO, desde que condicionada ao 
cumprimento das recomendações técnicas exaradas naquela papeleta. No mesmo 
sentido, manifestou a diretoria jurídica pela concessão da autorização provisória de 
operação desde que atendidas as recomendações técnicas. 
 
Documentação apresentada 
O Empreendedor iniciou o licenciamento ambiental de sua atividade por meio do FCE 
– Formulário de Caracterização do Empreendimento nº R067246/2018 (fls. 09), tendo 
sido a formalização do processo orientada pelo FOB – Formulário de Orientação 
Básica nº 0276776/2018. 
De acordo com FOB citado, para a formalização do processo, é obrigatória a 
apresentação dos documentos listados abaixo, os quais foram devidamente entregues 
conforme descrito no Recibo nº 0417788/2018 : 

 FOB – Formulário de Orientação Básica – documento apresentados às fls. 09; 

 FCEI – Formulário Integrado de Caracterização do Empreendimento – documento 

apresentados às fls. 06/08, assinado pelo Sr. Celso Scalabrini Costa; 

 Procuração ou equivalente: documento apresentado às f. Constam como 

procuradores, dentre outros, o Sr. Celso Scalabrini Costa. O documento de identidade 
do procurador foi apresentado; 

 Requerimento de licença: Documento apresentado às fls.1163, assinado pelo Sr. 

Luis de Souza Breda; 

 Títulos autorizativos do DNPM - foi apresentado documento comprovando a 

autorização para empresa lavrar minério de ferro, ouro, prata e pirita numa área de 
3.661,52 há, município de Caeté e Sabará/MG; 

 Recibo de pagamento do DAE: documento apresentados  

 Cópia digital, acompanhada de declaração atestando que confere com 

original: documento apresentado às fls. 023; o CD com a cópia digital do processo 
encontra-se anexado  

 Publicação do requerimento de licença - documento apresentado  indicando 



publicação feita pelo empreendedor no Jornal O Tempo, de circulação no dia 04 de 
junho de 
2018. Consta,  publicação feita pelo Estado de Minas Gerais no Diário Oficial do 
dia 14 de junho de 2018; 

 Publicação da concessão da licença - Foi apresentado, publicação feita pelo 

empreendedor no Jornal O Tempo, de circulação no dia 27 de abril de 2016, indicando 
que a Anglogold Ashanti Córrego do Sítio Mineração S/A obteve em 27 de abril de 
2016, através do processo Copam nº 03533/2007/025/2013, a Licença Prévia e de 
Instalação (LP+LI) para alteamento da barragem de rejeitos da mina Cuiabá; 

 Certificado de regularidade do cadastro técnico federal –  

Relatório de cumprimento de condicionante – foi apresentado 
Além dos documentos acima descritos, foram apresentados: 

 Cadastro Ambiental Rural - CAR – (Matrículas: 13.764, 13.765, 28.696, 28970, 

13.763, 
28.967, 28.968, 13.766, 28.967), apresentado ; 

 Estatuto Social – documento apresentada . 

 Procuração atualizada: documento apresentado  

.Reserva Legal 
Certidão Negativa de Débitos 
Relatório de condicionantes da LP + LI 
Do atendimento a Lei Estadual nº 23.291 de 25 de fevereiro de 2019 
No dia 26 de fevereiro de 2019 foi publicada no Diário Oficial de Minas Gerais a Lei nº 
23.291/2019, que institui a Política Estadual de Segurança de Barragens, a ser 
implementada de forma articulada com a Política Nacional de Segurança de Barragens 
– PNSB, estabelecida pela Lei Federal nº 12.334/2010, e com as Políticas Nacional e 
Estadual de Meio Ambiente e de Proteção e Defesa Civil. 
A citada norma aplica às barragens destinadas a acumulação ou a disposição final ou 
temporária de rejeitos e resíduos industriais ou de mineração, bem como, as 
barragens de água ou líquidos associados a processos industriais ou de mineração. 
Conforme já explicado, o presente processo trata-se de uma Licença de Operação 
para alteamento da barragem Cuiabá, Cota 904, e sendo assim, é necessária a 
apresentação da documentação referente ao inciso III do art.7º da Lei 23.291/2019: 
 
Validade da licença 
O processo encontra-se devidamente formalizado e instruído com a documentação 
exigível, estando formalmente regular e sem vícios, e diante de todo o exposto, não 
havendo qualquer óbice legal que impeça o presente licenciamento, recomendamos o 
deferimento da Licença de Operação – LO, nos termos desse parecer. 
Quanto ao prazo de validade dessa licença, deve-se observar o art. 15 do Decreto 
47.383/2018: 
Art. 15 - As licenças ambientais serão outorgadas com os seguintes prazos de 
validade: 
I - LP: cinco anos; 
II - LI: seis anos; 
III - LP e LI concomitantes: seis anos; 
IV - LAS, LO e licenças concomitantes à LO: dez anos. 
 
Conclusão 
 
Diante do exposto, somos favoráveis ao DEFERIMENTO da Licença de Operação  
para a empresa  AngloGold Ashanti Córrego do Sítio Mineração S.A./Mina Cuiaba , 
nos termos do Parecer Único nº  0025072/2020 , elaborado pela equipe 



interdisciplinar da Superintendência de Projetos Prioritários - SUPPRI., localizadas nos 
municípios de Sabará, MG, pelo prazo de 10 anos, vinculada ao cumprimento das 
condicionantes e programas propostos. 

É o nosso parecer. 

 

Belo Horizonte, 14 de fevereiro de 2020. 

João Carlos de Melo 
Representante do IBRAM- Instituto Brasileiro de Mineração/CMI-COPAM 


