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Síntese do Processo 

 

O presente processo administrativo, formalizado em 19 de janeiro de 2018, visa 
analisar requerimento de Licença de Instalação Corretiva concomitante com Licença 
de Operação (LIC+LO) para a atividade A-05-04-5 Pilha de Rejeito/Estéril – Batateiro, 
localizado dentro do Complexo Casa de Pedra, do empreendedor CSN Mineração S/A, 
município de Congonhas/MG. 
 
Formalização do processo e análise à luz da Deliberação Normativa nº 217/2017 
Inicialmente, o processo foi formalizado a luz da Deliberação normativa 74/2004 em 19 
de janeiro de 2018. 
Contudo, em 31 de outubro de 2018, o empreendedor apresentou novo FCE. Logo, o 
processo passou a ser analisado conforme Deliberação Normativa nº 217/2017. 
Segundo novo FCE, o empreendedor solicitou licença ambiental na modalidade 
Licenciamento Ambiental Concomitante – LAC2 (LIC+LO), com fator locacional 2 e, 
nos termos da DN 217/2017, o empreendimento foi enquadrado como classe 4 para 
atividade A-05-04-7 Pilhas de rejeito/estéril – Minério de Ferro. 

 

O empreendimento foi fiscalizado pela equipe da SUPPRI conforme Relatório de 
Vistoria 0672049/2018 
Observa-se que todos os documentos relacionados no FOB – Formulário de 
Orientação Básica foram apresentados estando os mesmos regulares e sem vícios.  
 
Informações trazidas no Formulário de Caracterização do Empreendimento – 
FCE e do requerimento da licença 
As informações constantes no FCE eletrônico, são de responsabilidade dos Srs. 
Alisson Nogueira Braz e João Batista da Silva, bem como o requerimento do processo, 
com procuração nos autos e documentos pessoais (Carteira de habilitação), conforme 
documentos 
 
Declaração de conformidade do Município 

O empreendimento está localizado no município de Congonhas e, às folhas 047, há 
declaração da Prefeitura Municipal de Congonhas, assinada pelo prefeito, Sr. José de 
Freitas Cordeiro e pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente, Sr. Neilor Souza 
Aarão, datada de 17 de janeiro de 2018, informando que o empreendimento está de 
acordo com as leis e regulamentos do município, atendendo a determinação do artigo 
10, §1º da Resolução do CONAMA 237/1997. 
 
Publicidade do requerimento de licença 
A solicitação do pedido de licença de instalação Corretiva concomitante com a licença 
de operação, bem como a disponibilidade do estudo foi publicada, pelo Estado, no 
diário oficial do Estado de Minas Gerai, Diário do Executivo, com circulação no dia 18 
de setembro de 2019, . A publicação da solicitação de LIC + LO e a disponibilidade do 
Estudo de Impacto Ambiental - EIA foi realizada pelo empreendedor no Jornal O 
Tempo, do dia 18 de setembro de 2019, 

 

Audiência Pública 
Não houve solicitação para realização de audiência pública, razão pela qual, não 
houve realização deste evento 
 
 
 



Unidade de Conservação 
O empreendedor informa no FCEI que o empreendimento não está localizado em 
Unidade de Conservação ou zona de amortecimento 
 

Taxa Florestal 
Havendo supressão de vegetação nativa caberá ao empreendedor efetuar o 
recolhimento da taxa florestal e da reposição florestal, conforme determinam, 
respectivamente, as Leis Estaduais nº 22.796/2017 e nº 0.922/2013. Cumpre 
esclarecer que o julgamento e a emissão da respectiva licença ambiental ficam 
condicionadas à quitação integral dos custos. 
 
Compensação Ambiental 
 
Quanto às compensações ambientais, foram observados os seguintes dispostos: 
 
a) Compensação por intervenção em vegetação secundária em estágio médio de 
regeneração do Bioma Mata Atlântica, prevista na Lei Federal nº 11.428/2006: 
Processo aprovado na 25ª Reunião Ordinária da Câmara de Proteção à 
Biodiversidade e de Áreas Protegidas – CPB, no dia 26 de novembro de 2018. 
b) Compensação por intervenção em Área de Preservação Permanente – APP, 
prevista pela Resolução CONAMA nº 369/06. Conforme descrito no item que discorre 
sobre esse assunto neste parecer; 
c) Compensação por supressão de indivíduos de espécies ameaçadas de extinção e 
imunes de corte prevista no art. 27 da Lei 12.651/12. Conforme descrito no item que 
discorre sobre esse assunto neste parecer. 
d) Compensação do SNUC prevista no art. 36 da Lei nº 9.985/2000 (empreendimento 
considerado de significativo impacto ambiental). Conforme descrito no item que 
discorre sobre esse assunto neste parecer, a compensação do SNUC relativa ao 
processo será tratada por condicionante pelo órgão competente do SISEMA, 
posteriormente à emissão deste parecer. 
e) Compensação Minerária prevista no art. 75 da Lei nº 20.922/2013 (minerária). 
Conforme descrito no item que discorre sobre esse assunto neste parecer, a 
compensação Minerária relativas ao processo será tratada por condicionante pelo 
órgão competente do SISEMA, posteriormente à emissão deste parecer. 
 
Anuência IBAMA 
O art. 19 do Decreto Federal nº 6.660/2008, que regulamenta os dispositivos da Lei 
Federal nº 11.428/2006, exige a apresentação de anuência do órgão federal de meio 
ambiente para supressão de vegetação no Bioma Mata Atlântica nos seguintes casos: 
 
Art. 19. Além da autorização do órgão ambiental competente, prevista no art. 14 da Lei 
no 11.428, de 2006, será necessária a anuência prévia do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, de que trata o § 1o do 
referido artigo, somente quando a supressão de vegetação primária ou secundária em 
estágio médio ou avançado de regeneração ultrapassar os limites a seguir 
estabelecidos: 
I – Cinquenta hectares por empreendimento, isolada ou cumulativamente; ou II – Três 
hectares por empreendimento, isolada ou cumulativamente, quando localizada em 
área urbana ou região metropolitana. (g.n.) 
 Assim, no presente caso, como a área rural intervinda será superior à 50 (cinquenta) 
hectares, no dia 18 de dezembro de 2019, foi apresentada anuência emitida pelo 
IBAMA, Anuência nº 4/2019-NUBIO-MG/DITECMG/ SUPES-MG 
 
 



Cavidades 
Foram apresentados os estudos de prospecção espeleológica, caracterização e 
classificação do grau de relevância das cavidades atendendo ao disposto no Decreto 
Federal nº 6.640/2008 e na Instrução Normativa  MMA nº 02/2009. 
A Resolução CONAMA nº 347/2004 prevê que se houver atividades que causem 
impactos irreversíveis em cavidades ou em sua área de influência o empreendedor 
deve apresentar estudos de avaliação dos impactos e a definição de área de 
influência. O Decreto Estadual nº 47.041/2016 prevê os critérios para a compensação 
e a indenização dos impactos e danos causados em cavidades naturais subterrâneas 
existentes no território do Estado de Minas Gerais.  
A Instrução Serviço SISEMA nº 08/2017 prevê procedimentos para a instrução dos 
processos de licenciamento ambiental de empreendimentos efetiva ou potencialmente 
capazes de causar impactos sobre cavidades naturais subterrâneas e suas áreas de 
influência. 
Conforme descrito no item 5 do presente parecer, a classificação de relevância da 
cavidade foi considerada como baixa, não havendo assim compensação prevista na 
legislação vigente. Entendeu a equipe técnica da SUPPRI que a supressão das 
cavidades pode ser autorizada. 
 
Comprovação de regularidade do cadastro técnico federal – CTF 
Foi apresentado o Comprovante de Regularidade perante o Cadastro Técnico Federal 
do empreendimento, consoante o determinado pela Lei nº. 6938 de 1981 e Instrução 
Normativa IBAMA nº 06 de 15/03/2013, bem como da empresa que realizou os 
estudos, fls. 1631/1634, e dos responsáveis técnicos que elaboraram os estudos. 
 
Do programa de educação ambiental – PEA 
Foi apresentado Programa de Educação Ambiental. Após análise técnica, foi 
considerado satisfatório. Os produtos encontram-se em conformidade com a 
Deliberação Normativa Copam nº 214, de 26 de abril de 2017 e instrução de serviço 
do SISEMA nº 04/2018. 
 
Reserva legal 
 
No item 7.3 do FCE, o empreendedor afirma que o empreendimento está localizado 
em área rural, por esta razão, aplica-se o art. 12 da Lei 12.651/2012 – Código 
Florestal, que determina a preservação da Reserva Legal, observando-se o percentual 
mínimo de 20% em relação à área do imóvel. 
Em que pese o empreendedor ter apresentado Reserva Legal averbada no Registro 
de Imóveis, constando, matrícula 6992, conforme consta no item 11 desse parecer, 
foram verificadas divergências em relação a área total do empreendimento e da 
Reserva Legal do imóvel Casa de Pedra. Assim sendo, foi 
condicionado neste Parecer Único, que as intervenções ambientais previstas, só 
ocorram mediante a Regularização da Reserva Legal do imovel Casa de Pedra, com a 
retirada das áreas de APP e devida averbação em cartório 
 
Manifestação dos órgãos intervenientes 
Em relação as manifestações de órgãos intervenientes, o art. 27 da Lei Estadual nº 
21.972/2016, dispõe o seguinte: 
Art. 27º - Caso o empreendimento represente impacto social em terra indígena, em 
terra quilombola, em bem cultural acautelado, em zona de proteção de aeródromo, em 
área de proteção ambiental municipal e em área onde ocorra a necessidade de 
remoção de população atingida, dentre outros, o empreendedor deverá instruir o 
processo de licenciamento com as informações e documentos necessários à avaliação 
das intervenções pelos órgãos ou entidades públicas federais, estaduais e municipais 
detentores das respectivas atribuições e competências para análise. 



O empreendedor manifestou a inexistência de impacto social, inclusive em bem 
cultural acautelado. Conforme consta no documento apresentado, como resposta ao 
pedido de informações complementares, o empreendedor declara que: 
(...) “o empreendimento em questão não tem impactos sobre terra indígena, 
quilombola, bem cultural acautelado, zona de proteção de aeródromo, em áreas de 
proteção ambiental municipal, e que não há população atingida a ser relocada na área 
em estudo, em virtude da implantação/operação do empreendimento”. 
 
Certidão negativa de débitos ambientais 
Em que pese o Decreto nº 47.383/2018, em seu art. 18, não prever a obrigatoriedade 
de apresentação da certidão negativa de débitos ambientais, consta no processo 
Certidão nº 0239985/2018, assinada pelo Superintendente Regional de Regularização 
Ambiental Central Metropolitana Hidelbrando Canabrava Rodrigues Neto, datada de 
23 de março de 2018, em que se verificou a inexistência de débito decorrente de 
aplicação de multas por infringência à legislação ambiental. 
 
Custos 
Os custos referentes ao pagamento dos emolumentos constam devidamente quitados, 
conforme se verifica por meio do Documento de Arrecadação Estadual (DAE) 
apresentado. 
Ressalta-se que, nos termos do Decreto 47.383/2018, o julgamento e a emissão da 
respectiva licença ambiental ficam condicionados à quitação integral dos referidos 
custos: 
 
Art. 20 – Correrão às expensas do empreendedor as despesas relativas ao processo 
administrativo de licenciamento ambiental. 
Art. 21 – O encaminhamento do processo administrativo de licenciamento ambiental 
para  decisão da autoridade competente apenas ocorrerá após comprovada a quitação 
integral das despesas pertinentes ao requerimento apresentado. 
Parágrafo único – Estando o processo apto a ser encaminhado para deliberação da 
instância competente e havendo ainda parcelas das despesas por vencer, o 
empreendedor deverá recolhê-las antecipadamente, para fins de conclusão do 
processo administrativo de licenciamento ambiental. 
 
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 Ambiental Concomitante – LAC2, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Introdução 
A Mineração Casa de Pedra é um empreendimento da CSN Mineração S.A. localizado 
no município de Congonhas/MG. O empreendedor formalizou pedido de licenciamento 
ambiental junto ao órgão ambiental no dia 19 de janeiro de 2018 referente às Licenças 
de Instalação Corretiva e de Operação (LIC+LO) concomitantes 
para a Pilha de Estéril do Batateiro fase 3 A, já que a Pilha de Disposição de Estéril - 
PDE já foi parcialmente instalada nas licenças anteriores. 
O Complexo Minerário Casa de Pedra se localiza na bacia do rio Paraopeba, sub-
bacia do Rio Maranhão, no Quadrilátero Ferrífero. Foi proposto em 2016, pela Pimenta 
de Ávila Consultoria, um Plano Diretor de Disposição de Rejeitos, como alternativa à 
disposição em barragem. Uma das alternativas, se trata da disposição de rejeito e 
estéril da PDE do Batateiro. Este projeto foi dividido em fases, sendo que as fases 1 e 
2 já se encontram em operação e a fase 3 foi subdividida em duas fases: Fase 3A e 
Fase 3B. Atualmente o estéril está sendo disposto e conformado em pilha na área da 
PDE Fase 2, já licenciada, estando prevista a sua expansão na área correspondente a 
Fase 3A, objeto deste licenciamento. A PDE Fase 04 irá sobrepor as PDE’s fase 1/1A, 
2 e 3A, e será a única fase em que além de estéreis, também ocorrerá a disposição de 
rejeitos. 
 
Os estudos foram apresentados conforme documentação solicitada via FOB n° 
1100591/2017 J, gerado a partir do FCE n° S0144644/2019 (protocolo SIAM). O 
Estudo de Impacto Ambiental - EIA, Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, Plano de 
Utilização Pretendida - PUP e Plano de Controle Ambiental - PCA foram elaborados 
pela empresa de consultoria Sete Soluções e Tecnologia Ambiental, os quais 
embasaram este parecer. Foram realizadas duas vistorias para a análise deste 
processo, cada vistoria gerou um auto de fiscalização, os quais foram acostados aos 
autos do processo, com os seguintes protocolos: 0672049/2018 e 0728957/2018. As 
informações complementares foram solicitadas ao empreendedor conforme ofício 
SUPPRI nº 261/2019, protocolo SIAM: 0594913/2019, as quais foram respondidas em 
27/09/2019, protocolo SIAM: S0151908/2019. 
 
 
Caracterização do Empreendimento 
A Mineração Casa de Pedra localiza-se a aproximadamente 10 km da sede do 
município de Congonhas e em torno de 73 km de Belo Horizonte no Estado de Minas 
Gerais. Suas estruturas operacionais incluem cavas a céu aberto, pilhas de disposição 
de estéril, planta de beneficiamento, barragens de disposição de rejeitos, entre outras 
estruturas de apoio operacional, como escritórios e oficinas. 
Inicialmente, o minério proveniente das minas é enviado para as instalações da planta 
de beneficiamento, onde o material passará por etapas de cominuição, classificação 
granulométrica, deslamagem e concentração de minério. As operações dessas etapas 
ocorrem de acordo com a necessidade dos materiais alimentados, visando uma rota 
otimizada de tratamento. Os produtos gerados na Mineração Casa de Pedra são: 
granulado, sinter feed e pellet feed. 
 
Atualmente, o granulado e o sinter feed oriundos da planta de classificação 
granulométrica e o pellet feed oriundo da planta de concentração por flotação são 
enviados para pátios de estocagem, para posterior carregamento ferroviário. Quanto 
ao rejeito, parte é empilhada na região de Fraille II e outra parte é encaminhada à 
barragem, onde eles serão depositados e sedimentados. 
Todo o estéril gerado nas minas do complexo Casa de Pedra é depositado na PDE do 
Batateiro já instalada. Inicialmente, o empreendimento obteve o certificado de Licença 

Prévia n° 105/2004 (PA COPAM n°103/1981/022/2002), sendo posteriormente 
concedido o certificado de Licença de Instalação n° 210/2005 (PA COPAM 
n°103/1981/033/2005), que contemplava não só a implantação da pilha de 



rejeito/estéril Vale do Batateiro, mas também, a ampliação da PDE Vila II, o 
desenvolvimento de duas cavas novas (Corpo Norte e Mascate) e a expansão de 
cavas que já se encontravam em operação (Corpo Oeste e Principal). A licença de 
instalação foi concedida com validade até 15/12/2010, prorrogada até 15/12/2011. 
Porém, durante as obras de instalação do dreno de fundo para a pilha, foi identificada 
uma cavidade e as obras do local foram paralisadas, devido a esse fato, o 
empilhamento de estéril/rejeito do Vale do Batateiro foi dividido em 4 fases, sendo que 
a área em que a cavidade foi identificada é denominada fase 4. Visando permitir a 
continuidade das atividades da PDE Batateiro, o presente parecer visa subsidiar a 
Licença de Instalação Corretiva concomitante com licença de Operação (LIC+LO) para 
a fase 3A de expansão da Pilha de Estéril Batateiro, contemplando um volume de 
99,96 Mm³. 
 

 
 
 
 
A pilha do Batateiro está sendo implantada nas proximidades da margem esquerda do 
ribeirão da Serra,  Esmeril, a sudeste da cava. Foi proposta a Fase 3A para garantir 
que a ADA não atingisse o raio de 250m das cavidades existentes e outras premissas 
técnicas e de segurança. A pilha deverá ter uma altura máxima de 312m, com taludes 
de inclinação IV:2H. 
 
O presente processo de licenciamento trata de uma Licença de Instalação Corretiva + 
Licença de Operação, tendo em vista que a PDE já foi parcialmente instalada nas 
licenças anteriores, tendo havido inclusive supressão de vegetação nativa em grande 
parte da área com a devida autorização do órgão ambiental (Autorização para 
Exploração Florestal - APEF n° 0020929 de 29 de março de 2006). Em 04 de 
dezembro de 2006 foi expedida, pelo NOFPB/Conselheiro Lafaiete, a APEF n° 
0003757, revalidada, uma única vez, com vencimento em 29 de março de 2008. 
Importante esclarecer que este substitui a anteriormente citada, uma vez que houve a 
necessidade na alteração de dados referentes ao rendimento lenhoso. Em 04/11/2008 
foi expedida nova APEF n° 0067239 para a finalização da supressão devido ao atraso 
na implantação, tendo em vista que houve necessidade de relocação de reserva legal 
por esta ter sido objeto de supressão. Após o término da validade da autorização 



n°0067239, foi solicitado pelo empreendedor em 10/08/2010, revalidação da APEF n° 
0067239 para a supressão de 105 hectares. Salienta-se que os 105 hectares já 
estavam contemplados na APEF citada acima. Em 20 de setembro de 2010 foi 
expedida autorização, por meio de ad referedum, para a supressão dos 105 hectares 
restantes. 
 
 
Projeto da Pilha de Estéril 
O Projeto básico da Fase 3A da PDE Batateiro foi elaborado pela empresa WALM 
Engenharia e Tecnologia Ltda em 2015. Inicialmente, deverá ser feita a limpeza do 
terreno, com a remoção da camada de solo vegetal e do material impróprio para 
fundação, em seguida deverá ser construído o dreno de fundo, após o término da 
construção, os mesmos deverão ser protegidos com aterro de estéril, a fim de se evitar 
danos aos drenos. 
A disposição do estéril será feita de forma ascendente, conforme a geração anual de 
material na mina, a pilha deverá ser construída em bancos de 10m de altura, tendo 
uma altura máxima de 312 m, considerando a  disposição do estéril até a elevação 
1.420,00m. Os taludes deverão ter uma inclinação de 1V:2H, com bermas de 8,0 m de 
largura a cada 10,0m de desnível, sendo definida em 10% a declividade máxima dos 
canais, utilizando-se descidas de água em degraus para declividade. Sua capacidade 
volumétrica é da ordem de 99,96 Mm³. As características geométricas do projeto 
podem ser vistas na Figura 2.2. 
 
 

 
 
 
Dique do Esmeril e Dique do Bichento 
Os diques do Esmeril e do Bichento, que fazem parte do sistema de contenção de 
sedimentos da PDE Batateiro fase 3A, contém 38,00 e 18,6 metros de altura 
respectivamente e foram implantados para proporcionar a retenção dos sedimentos 
que possam ser carreados ao longo da estrutura da PDE Batateiro fase 3A. As 
características dos diques são apresentadas na tabela 2.1 abaixo. Ressalta-se que os 
diques são estruturas de controle ambiental para a PDE Batateiro fase 3A que já se 
encontram implantadas e em pleno funcionamento, sendo que seu alteamento ou 
qualquer outra modificação não estão sendo autorizados neste parecer único. 
 



 
 
 
 
Tendo em vista que ambos os diques estão enquadrados no Art. 1° da Lei 
23.291/2019, o empreendedor apresentou em 20 de dezembro de 2019, parte da 
documentação solicitada em seu artigo 24. Ressalta-se que o prazo para a 
apresentação da documentação se encerra em fevereiro de 2020, sendo o 
empreendedor obrigado a apresentar a documentação em sua totalidade até a data 
supramencionada. O artigo 24 apresenta o seguinte conteúdo: 
“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.” 
 
Em atendimento ao Art. 7º da lei supra citada, o empreendedor apresentou os 
documentos abaixo descritos, sendo que todos foram entregues com suas respectivas 
anotações de Responsabilidade Técnica, as quais estão disponibilizados no processo 
administrativo. 
Art. 7° inciso II 
A) Projeto executivo na cota final prevista para a barragem, incluindo caracterização 
físico-química 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 hidrológico-hidráulicos e plano de instrumentação, com as 
respectivas ARTs; 
1.a) Dique Esmeril: O empreendedor apresentou Programa de Investigação 
Geológico-Geotécnica (CBIA- IV-RE-001), Programa de Ensaios de Laboratório (CBI-
A-IV-RE-002), Verificação Estrutural do Vertedouro (CBI-A-IV-CL-001), Verificação 
Hidráulica do Vertedouro (CBI-A-IV-RE-003-1), Plano de Monitoramento (CBI-A-IV-RE-
004-1), Carta de Risco (CBI-A-IV-RE-005), Relatório Técnico (CBI-A-IV-RE- 006). A 
documentação foi apresentada sob Responsabilidade Técnica de Julia Caldeira 
Ramos, ART 14201900000005636800. 1.a) Dique Bichento: Para cumprimento desta 
alínea, o empreendedor apresentou Carta de Risco (CBIA- DB-RE-005), Plano de 
Monitoramento (CBI-A-DB-RE-004), Relatório técnico com estudos e cálculos 
realizados para o projeto “As Is” (CBI-A-DB-RE-003), Programa de Ensaios de 
Laboratório (CBI-A-DB-RE- 



002) e Programa de Investigação Geológico-Geotécnica (CBI-A-DB-RE-001) e plantas 
contendo os números de identificação: CBI-A-DB-DE-201, CBI-A-DB-DE-202, CBI-A-
DB-DE-211, CBI-A-DB-DE-212, CBI-A-DB-DE-213, CBI-A-DB-DE-214, CBI-A-DB-DE-
301, CBI-A-DB-DE-302, CBI-A-DB-DE-303, CBI-A-DBDE- 304, CBI-A-DB-DE-305, 
CBI-A-DB-DE-306, CBI-A-DB-DE-401, CBI-A-DB-DE-210. A documentação foi 
apresentada sob Responsabilidade Técnica de Julia Caldeira Ramos, ART 
14201900000005740817. 
 
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 pela Portaria ANM n° 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 documento. Foram 
apresentados pelo empreendedor, diversos documentos em atendimento a este item, 
estando entre eles: 
1.a) Dique Esmeril: Plano de Segurança do dique - Volume I, parte 1 “informações 
gerais” (FG-1802- CSN-S-BA-MD01); Plano de Segurança do dique – Volume I, parte 
2 (FG-1802-CSN-S-BA-MD02); Plano de Segurança do dique Vol. II – Planos e 
Procedimentos (FG-1802-CSN-S-BA-MDO3); Plano de Segurança do dique Vol. III – 
Registros e Controles (FG-1802-CSN-S-BA-MD-04); Plano de Segurança do dique 
Vol. IV – Revisão Periódica de Segurança (FG-1802-CSN-S-BA-MD05); Plano de 
Segurança da barragem do dique - Plano de Ações Emergenciais - Vol. V (FG-1802-
CSN-S-BA-MD06); Auditoria Técnica de Segurança 2° Semestre de 2019 (CAI-C-IV-
RE-014-2); Declaração de Estabilidade elaborado em 09/08/2019 com ART; Registros 
de Instrumentação e Inspeção (CAI-C-IV-RE-018-2); Atualização da Carta de Risco 
(CAI-C-IV-RE-017-2); Estudos Hidrológico-Hidráulicos (CAI-C-IV-RE-016-1); Estudos 
Geológico-Geotécnicos (CAI-C-IV-RE-015-2); Relatórios de medição, monitoramento, 
controle e registro dos serviços de Manutenção e Operação executados no período de 
janeiro/2018 adezembro/18. 
 
1d) 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; 
.b) Dique Bichento: Plano de Segurança do dique - Vol. 1, parte 1 – Informações 
Gerais (FG-1810-CSNS- BA-MD01); Plano de Segurança do dique - Vol. II, parte 2 - 
Documentação Técnica do Empreendimento (FG-1810-CSN-S-BA-MD02); Plano de 
Segurança do dique - Vol. II - Planos e procedimentos (FG-1810-CSN-S-BA-MD03); 
Plano de Segurança do dique - Volume III - Registros e Controles (FG-1810-CSN-S-
BA-MD04); Volume IV - Revisão Periódica de Segurança do dique (FG-1810- 
CSN-S-BA-MD05); Volume V - Plano de Segurança do dique - Plano de Ação de 
Emergência das Barragens de Mineração (BUA-A-DB-RE-016) e Relatório de Revisão 
Periódica elaborado em 27/04/2018. 
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; 
Para atendimento deste item, o empreendedor apresentou, para ambos os diques, 
documentação já citada em item anterior: Volume II - Planos e Procedimentos (FG-
1802-CSN-S-BA-MD03 e FG-1810- CSN-S-BA-MD03). 
 
 
 



Alternativas Tecnológicas e Locacionais 
A Mineração Casa de Pedra prevê uma expansão de capacidade com a entrada de 
novas plantas de beneficiamento que necessitam de avaliação de formas e 
metodologias de disposição dos rejeitos gerados na unidade, o que gerou um Plano 
Diretor de Disposição de Rejeitos (PDDR), elaborado pela Pimenta de Ávila 
Consultoria, em 2016. O objetivo do empilhamento em análise é fazer a disposição em 
pilha dos estéreis gerados com a produção, após desaguamento, em detrimento da 
tradicional disposição em barragens, conforme preconiza o artigo 30 da Lei 
n°21.972/2016. Outros locais, para atender a toda disposição da produção prevista 
pelo empreendedor, estão sendo analisados pelo órgão ambiental. 
Os empreendimentos minerários devem considerar no processo de licenciamento 
ambiental a avaliação de alternativas locacionais, sob os aspectos ambientais, além 
dos aspectos técnicos e econômicos. 
Para o Projeto de Expansão da Pilha de Estéril do Batateiro – Fase 3A, foi elaborado 
um estudo com 2 áreas propostas, denominadas Bichento e Esmeril, além do próprio 
Batateiro. Foram considerados os seguintes aspectos: 
 
Inserção de áreas nos limites de propriedade da empresa; 
 Menor área com cobertura de vegetação nativa; 
 Menor intervenção em APP; 
 Menor interferência em cursos d’água ou nascentes; 
 Menor interferência em cavidades naturais subterrâneas. 
 
 
Caracterização Ambiental 
O empreendimento encontra-se localizado na cabeceira do córrego do Esmeril e está 
inserido na sub-bacia do Rio Paraopeba (UPGRH SF3), afluente do Rio São 
Francisco. Geomorfologicamente, o projeto está inserido a sudeste do Quadrilátero 
Ferrífero, uma das mais importantes unidades geomorfológicas de Minas Gerais, na 
Macro-Unidade da depressão Cristalina do Alto Paraopeba. 
A AID para os meios físico e biótico compreendem os terrenos no entorno da ADA, 
cujo limite foi estabelecido, principalmente em função das características do 
empreendimento, limitando-se em sua sub-bacia hidrográfica de inserção (córrego do 
Esmeril). Para a AII, o empreendedor adotou os mesmos limites estabelecidos para a 
AID. 
 
 
Meio Biótico 
O empreendimento está inserido no bioma Mata Atlântica, em zona rural, mais 
precisamente no ecótone entre Mata Atlântica e Cerrado, na Serra do Espinhaço. A 
Serra do Espinhaço é considerada a sétima reserva da biosfera brasileira, devido a 
sua grande diversidade de recursos naturais e endemismo que abriga. Mais da 
metade das espécies de animais e plantas ameaçados de extinção em Minas Gerais 
estão nas Cadeias do Espinhaço. Esta região é considerada de “prioridade 
extremamente alta”, segundo o Zoneamento Ecológico Econômico. 
A área do empreendimento se encontra bastante antropizada, não só pelo fato de 
estar dentro do Complexo Casa de Pedra, um complexo minerário com diversas 
estruturas operacionais, como pelas autorizações de supressão em processos 
anteriores. O impacto de estruturas antrópicas e de sucessões em diversos estágios 
dificulta o mapeamento técnico, principalmente pela presença de espécies invasoras e 
agressivas na paisagem. 
Quanto às Unidades de Conservação e Áreas Protegidas, o empreendimento está 
inserido em uma área prioritária para a conservação da biodiversidade do Estado de 
Minas Gerais, denominada “85 ‐ Quadrilátero 



Ferrífero” e classificada como “Área de Importância Biológica Especial”, bem como em 
uma área prioritária para a conservação da biodiversidade da Mata Atlântica, 
denominada “232 ‐ Ouro Preto / Serra do Caraça (MG)”, classificada como de 
“Extrema Importância Biológica”. 
 
Flora 
A Mina Casa de Pedra está localizada no Quadrilátero Ferrífero, no Bioma Mata 
Atlântica, mas numa zona de transição entre Mata Atlântica e Cerrado, com 
fitofisionomias de ambos os biomas. O projeto em análise se encontra em um contexto 
de vegetação com impacto antrópico, principalmente devido ao Complexo Casa de 
Pedra da CSN e ao município de Congonhas, pela proximidade com a mancha 
urbana. Dentre as tipologias de vegetação nativa, estão Floresta Estacional 
Semidecidual secundárias em diferentes estágios de regeneração, formações 
savânicas e áreas brejosas. As estruturas antropizadas são eucalipto com e sem sub-
bosque, barragens, instalações operacionais e administrativas, pasto. 
 
Fauna 
Para a caracterização da fauna da ADA, foram compilados dados de dois estudos de 
entorno: 
 Estudo de Impacto Ambiental para o Alteamento da Barragem Casa de Pedra e da 
Barragem B5 – El. 
944,0 m ‐ Mineração Casa de Pedra (Sete. 2015); 
 Programa de Monitoramento da Fauna da Unidade Casa de Pedra (Biocev 2016, 
2017). 
Não houve coleta de dados primários, sob a justificativa de que a ADA e AID do 
projeto estão antropizadas, com estruturas de mineração e pelo fato de o diagnóstico 
já ter sido feito e analisado em outros processos de licenciamento, como o da Licença 
Prévia nº 105/2004 (PA COPAM nº 103/1981/022/2002). Pela ausência de vegetação 
nativa expressiva, pouca fauna utilizaria o espaço da PDE. A presença de um 
diagnóstico com dados primários com pontos próximos à ADA seria suficiente para 
verificar os possíveis impactos sobre a fauna. O empreendedor alega que: adotou-se 
como fonte de informações para elaboração do diagnóstico da fauna do EIA os dados 
secundários dos estudos disponíveis sobre a fauna na Mina Casa de Pedra, realizados 
em 2015, 2016 e 2017, entendendo que estes sejam suficientes para caracterização 
da área. Conforme também apresentado, estes dados compreendem registros obtidos 
através de dados primários coletados durante a execução dos monitoramentos e dos 
estudos ambientais realizados na referida unidade. 
 
Meio físico 
Para a caracterização quanto às variáveis climáticas das áreas de influência do 
projeto, tais quais, temperatura,pluviometria, evaporação total e umidade relativa do 
ar, foram utilizados dados secundários obtidos da estação meteorológica do Instituto 
Nacional de Meteorologia (INMET), localizada no munícipio de Ouro Branco - MG. 
Além disso, foram utilizadas informações disponíveis em estudo realizado na região, 
que se baseou nas séries de dados da estação climatológica localizada no munícipio 
de Congonhas. 
 
Hidrologia 
A área prevista para a implantação da PDE Batateiro fase 3A encontra-se localizada 
junto a cabeceira do córrego do Esmeril, afluente direto do rio Paraopeba, importante 
afluente do rio São Francisco. Esta bacia possui uma área de abrangência de 
13.643km², representando uma parte considerável do Estado de Minas Gerais. Sua 
principal sub-bacia, a do rio Maranhão, possui uma área de contribuição de 714,6km², 
englobando as cidades de Conselheiro Lafaiete, Congonhas e Ouro Branco. A sub-
bacia é basicamente formada por dois cursos d’água, o ribeirão Ventura e o ribeirão 



Bananeiras. Além destes, pequenas drenagens se espalham pela área, algumas delas 
ocorrendo dentro dos limites do empreendimento da CSN Mineração S.A, como o caso 
do córrego do Represado e córrego do Bichento, ambos com as nascentes na região 
da serra do Batateiro 
 
Pedologia 
A área da Mina de Casa de Pedra, de uma maneira geral, apresenta solos menos 
intemperizados, rasos, de baixíssima fertilidade natural, ácidos e com presença 
constante de pedregosidade (cascalho) e rochosidade, sendo, portanto, de baixo 
potencial agrícola. 
 
Espeleologia 
 
Os estudos espeleológicos na ADA do Projeto Batateiro Fase 3A tiveram início no ano 
de 2012 com a empresa Spelayon Consultoria e foram finalizados em 2015 pela 
empresa Carste Ciência e Meio Ambiente. A prospecção foi feita na ADA, acrescida de 
um buffer de 250 metros, em uma área de 254,58 ha, sendo percorridos 90,87 km de 
trilhas. O caminhamento cobriu 82% da área total, com densidade de caminhamento 
de 35,77 Km/Km². Não foram percorridas as áreas antropizadas com a presença de 
estruturas minerárias e modificações topográficas na porção sudeste e norte. Já na 
poção sudoeste, a alta declividade do terreno inviabilizou a prospecção espeleológica. 
 
Meio Socioeconômico 
Para a presente análise foram considerados os documentos e estudos apresentados, 
como o EIA, RIMA, PCA, RCA e informações complementares. Em consulta à 
plataforma IDE – SISEMA (http://idesisema.meioambiente.mg.gov.br), em 11/09/2019, 
verificou-se que o empreendimento não possui interferência/impacto social em terra 
indígena, terra quilombola e em bem cultural acautelado. Além disso, foi informado 
pelo empreendedor, em resposta às Informações Complementares, que seu 
empreendimento não tem impactos sobre terra indígena, quilombola, bem cultural 
acautelado, zona de proteção de aeródromo, em área de proteção ambiental 
municipal, e que não há população atingida a ser relocada na área em estudo, em 
virtude da implantação/operação do empreendimento. 
 
Análise do Zoneamento Ecológico-Econômico de Minas Gerais 
De acordo com o Índice Ecológico‐Econômico do Zoneamento Ecológico Econômico, 
o município de Congonhas, onde se insere o Projeto de Expansão da Pilha de Estéril 
do Batateiro Fase 3A, foi definido em sua maioria como “Zona de Desenvolvimento 2” 
e, nas porções nordeste, como “Zona de Desenvolvimento 1”, 
 
Contexto regional 
A análise relativa ao meio socioeconômico e cultural apresentada pelo empreendedor 
tomou como base a metodologia desenvolvida pelo IBGE, apresentada na publicação 
“Indicadores de Desenvolvimento Sustentável, Brasil 2002”, com edição atualizada 
para o ano de 2015. Foram levantados dados e informações de fontes primária e 
secundária visando subsidiar a análise da dinâmica socioeconômica contemplando 
indicadores culturais, incluindo as dimensões social, ambiental, econômica e 
institucional. 
O município de Congonhas faz parte da Região nº. 1 de Planejamento – “Central”, de 
acordo com a divisão de Minas Gerais por regiões de planejamento, adotada pela 
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG/MG. Essa região é 
composta por 157 municípios que se encontram agregados em 13 importantes 
microrregiões. A região Central abrange a área mais industrializada e de maior 
concentração urbana do estado de Minas Gerais, considerada a mais importante do 
em termos político-administrativos, econômicos e populacionais, sendo os seus 



setores industriais e de serviços os mais expressivos do Estado. Pela regionalização 
do IBGE, o município de Congonhas localiza-se na Microrregião de Conselheiro 
Lafaiete, e está na Mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte, encontrando-se 
ligada à capital pela BR-040. A Microrregião de Conselheiro Lafaiete é composta por 1 

Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Cristiano Otoni, Desterro de Entre Rios, Entre Rios 
de Minas, Itaverava, Ouro Branco, Queluzito, Santana dos Montes e São Brás do 
Suaçuí), e conta com 88,6% de sua população residindo em área urbana. Possui um 
parque industrial especializado nos ramos da extrativa mineral, produtos de minerais 
não-metálicos, metalurgia, química e mecânica, com destaque para as indústrias Vale, 
CSN Mineração, Sociedade Mineira de Mineração, Gerdau, localizadas nos municípios 
de Congonhas, Ouro Branco e Conselheiro Lafaiete. Esses municípios apresentam 
maior participação nos PIB’s da microrregião.2 municípios (Casa Grande, Catas Altas 
da Noruega,  
 
Município de Congonhas 
De acordo com o IBGE (2019), o município de Congonhas possui 304,067 km² de área 
territorial e uma população registrada no Censo de 2010 de 48.519 pessoas 
(estimativa de 54.762 pessoas em 2019). Entre 2000 e 2010 seu crescimento 
populacional foi acima da média estadual, registrando 1,6% ao ano contra 0,92% ao 
ano registrado no Estado. Desde 1970 o município já apresentava a maior parte de 
sua população residindo em área urbana, chegando a 97,4% em 2010. 
 
Caracterização econômica 
A economia do município de Congonhas é constituída por elementos dos setores 
primário, secundário e terciário da economia. O setor primário, representado pelas 
atividades agropecuárias, representa a menor fatia da economia local, representando 
menos de 1% da renda e dos empregos gerados. O município possui uma pequena 
população, reforçando a sua vocação urbana e industrial. O setor secundário é 
destaque, sendo o maior percentual, uma vez que abrange as atividades de extração 
mineral, indústria de transformação e serviços industriais. Estas atividades 
representam 65% da renda municipal, tendo também uma expressiva participação na 
geração de empregos. Já o setor terciário, abrangendo o comércio, serviços e 
administração pública, é o grande responsável pela geração de empregos no 
município, totalizando 56% dos empregos formais em 2015. Este setor possui ligação 
direta com o setor secundário, uma vez que as atividades são desenvolvidas para dar 
suporte às atividades industriais 
 
Utilização e Intervenção em Recursos Hídricos 
A área prevista para a implantação da Expansão da PDE Batateiro encontra-se 
localizada junto a cabeceira do córrego do Esmeril, afluente direto do rio Paraopeba. 
Dessa forma, visando menor impacto neste corpo d’água e melhoria da estabilidade 
da estrutura, o sistema prevê a construção de um dreno de fundo que irá abranger o 
córrego Esmeril, com finalidade de captar as infiltrações de água pelo maciço durante 
períodos de chuvas intensas, sendo este sistema constituído de 1 dreno de fundo 
principal e 4 drenos secundários conectados ao principal, sendo os drenos 
secundários locados nos talvegues da margem direita. 
 
Cumprimento das Condicionantes da Fase de Licença Prévia 105/2004 
A licença prévia 105/2004 (P.A: 103/1981/022/2002) foi emitida em 27/05/2004, sendo 
emitida em sequência, a Licença de instalação (P.A.: 103/1981/033/2005) 210/2005 
em 15/12/2005. No parecer técnico que subsidiou a LI 210/2005, é informado que 
todas as condicionantes foram consideradas atendidas, tendo como exceção a 
condicionante n°7, que por sua vez ainda não se encontrava vencida, no entanto o 
Parecer técnico 



DIMIM 191/2005 altera o prazo dessa condicionante, sendo o novo prazo: “No 20° ano 
após a concessão da LO de expansão”. Ressaltamos que após a emissão da LI 
210/2005 os relatórios passaram a ser protocolados em atendimento a essa licença, e 
em sequência, em atendimento às licenças de operação subsequentes. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
Reserva Legal 
O empreendimento está localizado em área rural, por esta razão, aplica-se o art. 12 da 
Lei 12.651/2012 do Código Florestal, que determina a preservação de percentual 
mínimo de 20% em relação à área do imóvel. 
Durante a análise do Processo em questão, foi verificada divergências em relação a 
área total do empreendimento e da Reserva Legal - RL do imovel Casa de Pedra. 
Após levantamento dos últimos processos licenciados no mesmo complexo minerário 
foram levantadas as seguintes informações: O quantitativo de RL dentro do imóvel 
Casa de Pedra (874,66 ha), desconsiderando as áreas de servidão administrativa e o 
quantitativo que se encontrava fora da propriedade (redimensionamento da 
propriedade INCRA), mais o quantitativo realocado para o imóvel Fazenda Granja 
Mary (233 ha), resulta em uma área de RL de 1.107,66 ha, não sendo inferior aos 20% 
exigidos em Lei, contudo deste quantitativo foram computados 172,12 hectares de 
Área de Preservação Permanente. 
Portanto, não poderia ser autorizada novas intervenções no imóvel denominado Casa 
de Pedra, anteriormente à relocação de Reserva Legal para desmembrar o cômputo 
de APP. 
Porém, o empreendedor não apresentou todas as informações suficientes para correta 
avaliação da situação 
da Reserva Legal para os Processos de Fraile (PA COPAM n° 103/1981/090/2017) e 
B5 (PA COPAM n° 103/1981/091/2017), levando o órgão ambiental a erro, com a 
autorização de novas intervenções sem a regularização da Reserva Legal. 
Dessa forma, foi Lavrado Auto de Infração n° 142049/2019 datado de 06 de dezembro 
de 2019, com a infração “Omitir informação no licenciamento ambiental em relação as 
áreas de reserva legal e a área de preservação permanente do complexo minerário 
Casa de Pedra”, contendo a seguinte recomendação: O empreendedor deverá 
apresentar a regularização da área de Reserva Legal do imovel Casa de Pedra, com a 
retirada do cômputo de APP em até 30 dias após a averbação em cartório. 
Diante de todo exposto será condicionado neste Parecer Único que as intervenções 
ambientais previstas, só ocorram mediante a Regularização da Reserva Legal do 
imovel Casa de Pedra, com a retirada das áreas de APP com a devida averbação em 
cartório. 
 



Programas e/ou Projetos Previstos 
 
Projeto de Exploração Florestal 
Plano de Recuperação de Áreas Degradadas 
Programa de Controle de Processos Erosivos e Carreamento de Sedimentos 
Monitoramento de Qualidade da Água e Efluentes Líquidos 
Programa de Gestão de Resíduos Sólidos 
Programa de Acompanhamento das Atividades de Supressão e Eventual 
Resgate de Fauna 
Programa de Monitoramento da Fauna Terrestre 
Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna Ameaçada (PMCFA) 
Programa de Monitoramento da Fauna (PMF) 
Programa de Educação Ambiental 
Programa de Comunicação Social 
Programa de Controle e Monitoramento Geotécnico da Expansão da PDE do 
Batateiro 
Programa de Controle ambiental no Canteiro de Obras 
Programa de Controle e Monitoramento da Qualidade do ar 
Programa de Monitoramento do Ruído Ambiental 
PROGRAMA DE RESGATE DE FLORA 
 
Compensações Ambientais Previstas 
 
COMPENSAÇÃO FLORESTAL BIOMA MATA ATLÂNTICA (LEI 11.428/2006) 
COMPENSAÇÃO POR INTERVENÇÃO EM APP 
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PREVISTA NA LEI DO SNUC – LEI FEDERAL Nº 
9.985/2000; 
COMPENSAÇÃO POR SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM 
EMPREENDIMENTO MINERÁRIO – LEI 
ESTADUAL Nº 20.922/2013. 
 
Controle Processual 
O controle processual considera, preliminarmente, dentre outras, a Política Nacional 
do Meio Ambiente, Lei Federal 6.938, de 31 de agosto de 1981; o Código Florestal 
Brasileiro, Lei Federal 12.651, de 25 de maio de 2012; a Lei Federal 11.428, de 22 de 
dezembro de 2006, que dispõe acerca da proteção do Bioma Mata Atlântica, bem 
como a Resolução nº 237, de 19 de dezembro de 1997 do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente. Considera ainda, na esfera Estadual, o Decreto 47.383, de 02 de março de 
2018, que estabelece as normas para o licenciamento ambiental no Estado de Minas 
Gerais, bem como a Lei Estadual 20.992, de 16 de outubro de 2013, que dispõe 
acerca da política florestal e da proteção da biodiversidade no Estado. 
 
 
Conclusão 
A equipe interdisciplinar da SUPPRI sugere o deferimento desta Licença Ambiental na 
fase de Licença 
de Instalação Corretiva e Licença de Operação – LIC+LO, para o empreendimento 
Pilha de Estéril do Batateiro Fase 3A da CSN Mineração, para a atividade classificada 
sob o código A-05-04-5 (Pilhas de rejeito/estéril), no município de Congonhas, MG, 
pelo prazo de 10 anos, vinculada ao cumprimento das condicionantes e programas 
propostos 
 
Diante do exposto, somos favoráveis ao DEFERIMENTO da Licença de Instalação 
Corretiva + Licença de Operação para a empresa CSN Mineração S/A – 



Expansão da Pilha de Estéril do Batateiro – Fase 3A , nos termos do Parecer 
Único nº PU COPAM 0024514/2020 (SIAM) , elaborado pela equipe interdisciplinar 
da Superintendência de Projetos Prioritários - SUPPRI., localizadas nos município de 
Congonhas, 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 

 

 

 


