
 

 

À CÂMARA DE ATIVIDADES MINERÁRIAS DO CONSELHO ESTADUAL DE 

POLÍTICA AMBIENTAL DE MINAS GERAIS – CMI/COPAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo nº: 03886/2007/014/2013 

Referência: Parecer de Vista relativo ao processo administrativo para exame de 

renovação da Licença de Operação da empresa Ferro + Mineração S.A. 

 

 

1) Relatório: 

 

O presente processo foi pautado para a 51ª Reunião Ordinária da Câmara de 

Atividades Minerárias - CMI, realizada em 25/10/2019, quando foi solicitada vista 

conjunta pelos conselheiros representantes do FONASC, SINDIEXTRA e IBRAM. 

 

O processo em questão refere-se à revalidação de três licenças ambientais, 

correspondentes a lavra a céu aberto de minério de ferro, unidade de tratamento de 

minério e pilha de rejeito/estéril, atividades relacionadas ao ANM 002700/1936. 

 

Conforme Relatório Anual de Lavra - RAL, referente ao ano de 2018, alusivo ao ANM 

002700/1936, emitido pela Agência Nacional de Mineração – ANM, as operações de 

lavra remetem a uma extração de ROM 3.951.237,44 t e beneficiamento de 

4.402.199,04 t de minério, ressaltando que, além do material extraído da poligonal 

ANM 002700/1936, a unidade de tratamento de minério - UTM recebe material de 

frentes de lavra de outras poligonais, além de materiais provenientes de limpezas de 

diques, sumps, acertos de acessos nas regiões de estocagem de produtos e pilhas 

de finos relativas a processamentos antigos. 

 



 

 

De acordo com o Parecer Único, foi solicitado à empresa o Plano de Gerenciamento 

de Resíduos Sólidos não minerários, no âmbito deste processo, tendo sido o 

documento apresentado pela empresa, sendo calcado na classificação, segregação, 

armazenamento temporário, reutilização, venda para reciclagem, disposição ou 

tratamento por empresas especializadas. 

 

A água utilizada no empreendimento é proveniente de 03 poços tubulares e 01 curso 

d’água, cujas outorgas foram concedidas, com validade a ser vinculada àquela da 

revalidação, mediante os seguintes processos: 

 - n° 10320/2012 – poço tubular 

 - n° 10320/2012 – poço tubular 

 n° 15274/2015 – poço tubular 

 nº 152281/2015 – poço tubular 

 

O volume total de água outorgado à mineradora é de 3.577,78 m³ /dia, incluindo 

também as águas do Dique do Josino, com outorga vigente, conforme processo n° 

23211/2012 e correspondente Portaria nº 0300927/2018. 

 

A lavra é realizada em bancadas descendentes, com 10 m de altura, e bermas com 

largura mínima de 6 m, e, embora o beneficiamento do minério seja a úmido, não há 

disposição de resíduos em barragem, uma vez que estes são desidratados e 

dispostos em pilhas, sendo as águas remanescentes lançadas em baias de 

sedimentação e armazenadas nas denominadas “caixas australianas”, para posterior 

retorno ao processo. 

 

As operações básicas de beneficiamento do minério consistem na britagem, 

peneiramento e concentração (espirais e separação magnética de alta intensidade), 

utilizando uma mão-de-obra composta por 123 funcionários, distribuídos em 2 ou 3 

turnos, de acordo com a atividade a ser executada. 

 

A produção bruta, alusiva ao ANM nº 2700/1936, relativa ao ano base de 2018, foi de 

3.951.237,44 t, empregando 556 pessoas, distribuídas em 03 turnos, sendo 312 

responsáveis pela extração, 123 pelo beneficiamento do minério e 121 pela 

administração. 

 



 

 

O título de lavra se refere a uma área total de 98,40ha, dos quais 15,948 ha já foram 

lavrados. A área impactada, até então, é de 95,54 ha, sendo 11,2188 ha reabilitados, 

18,54 ha em reabilitação, o que resulta em um passivo de 65,77 ha a serem 

recuperados, cabendo registrar que a área da mina corresponde a 3,63 ha. 

 

No que se refere ao cumprimento das condicionantes das licenças vincendas, o 

Parecer Único diz que as mesmas foram cumpridas. Entretanto, ajustes são 

necessários nos sistemas de controle ambiental existentes, conforme estipulado nas 

novas condicionantes definidas no âmbito do processo em tela. 

 

Por fim, é importante destacar que a equipe interdisciplinar da SUPRAM Central 

Metropolitana não encontrou qualquer impedimento que justifique ou postergue o 

deferimento do pleito da empresa. 

 

 

2) Conclusão: 

 

Diante do exposto, somos favoráveis ao DEFERIMENTO da Renovação da Licença 

de Operação para a empresa Ferro + Mineração S.A., nos termos do Parecer Único 

nº 130/2019 (SIAM Nº 0657812/2019), elaborado pela equipe interdisciplinar da 

SUPRAM Central Metropolitana, localizada nos municípios de Ouro Preto e 

Congonhas, pelo prazo de 08 anos, vinculada ao cumprimento das condicionantes e 

programas propostos. 

É o nosso parecer. 

 

Belo Horizonte, 06 de novembro de 2019. 

 

 

Denise Bernardes Couto 

Representante do Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais - 

SINDIEXTRA 

 

 

João Carlos de Melo 

Representante do Instituto Brasileiro de Mineração - IBRAM 


