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Lívia Ferreira 
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Marcelo José 

Elias da Costa 
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_  
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2013106552 

1644674  

Carlos Alberto 

de Freitas 

Engenheiro de Minas Não consta 28017  

Paulo César 

Montemór 
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_  
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Bruna Ferreira 

de Almeida 

Bióloga CRBio 
080948/04 D 

2013/04297  

Rafael Scarpelli 

Ferro 

Biólogo CRBio 
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-  
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Henrique Piló Historiador/arqueólogo Não consta -  

Emile Albert  

Scharlé Jr. 

Cadista Não consta -  

Cleiton Cássio 
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Auxiliar de campo. Não consta -  
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1. Resumo   
 

O empreendimento Agroindustrial Delta de Minas S/A formalizou, em 23/01/2015, na 

SUPRAM CM, processo relativo a Licença Prévia concomitante a Licença de Instalação para 

ampliação de lavra a céu aberto, extração de rocha para produção de britas e unidade de 

tratamento a seco de minerais em áreas cársticas, no município de Sete Lagoas.  

Posteriormente, em 13/12/2018, o processo foi reorientado para LAC1 (LP+LI+LO), tendo sido 

o respectivo FOB emitido em 20/12/2018. 

 

A justificativa para a ampliação pleiteada é o atendimento à demanda gerada pela entrada em 

operação de uma segunda linha de clínquer da fábrica da Companhia Nacional de Cimento – 

CNC, cuja Licença de Operação já foi emitida, conforme certificado nº 098/2018. Nesse 

sentido, o empreendedor informa que o regime operacional da mineradora será 24h/dia, 

durante 7 dias por semana, com expectativa de aumento do quadro funcional composto 

atualmente por 55 empregados para 165 empregados. Segundo o empreendedor, não haverá 

incremento da capacidade instalada da UTM e/ou alteração da sua configuração, sendo a 

ampliação da produção obtida por meio do aumento das horas de funcionamento das 

máquinas e equipamentos.  

 

Trata-se de uma reserva medida de 159,8 milhões de toneladas de calcário e 8,6 milhões de 

toneladas de argila, conforme estudos do empreendedor (p.66), distribuída entre os direitos 

minerários ANM 812.723/1970 (Mata Grande – 80,66 ha – argila), ANM 809.959/1969 (Delta 

l – 59,47 ha – calcário), ANM 833.139/1993 (Delta ll – 21,7 ha - calcário industrial), ANM 

830.607/1985 (Delta lll – 3,0 ha – calcário), ANM 831.331/2008 e ANM 830.906/2005. 

 

A atividade é composta pela preparação e abertura de novas frentes; decapeamento e 

disposição temporária de material estéril (argila); perfuração nas rochas; desmonte com 

explosivos; carregamento e transporte do minério ROM e britagem em estágio único e 

classificação para produção de agregados 

 

Conforme planejamento apresentado, o desenvolvimento da lavra deverá ocorrer em três 

fases considerando os 38 anos de vida útil para alcançar a exaustão da cava. Todavia, deve-

se registrar que, embora nos estudos apresentados pela empresa (EIA/RIMA e Plano de 

Utilização Pretendida – PUP) a ADA tenha sido definida para tal horizonte, foi solicitada pela 

SUPRAM CM a readequação da ADA, assim como cronograma de supressão vegetal, 

considerando o horizonte de 10 (dez) anos em consonância ao prazo legal de validade da 

licença ambiental.  

 

A demanda de água para o empreendimento será suprida por meio de caminhões pipa, 

devendo ser comprovada a regularidade ambiental da origem do recurso.  



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Subsecretaria de Gestão e Regularização Ambiental Integrada 
Superintendência Regional de Regularização Ambiental Central Metropolitana 

PA COPAM No 
00348/1998/014/2015 

09/12/2019 
Pág. 5 de 187 

  

Rua Espírito Santo, nº 495, Centro, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30.160-030 
Telefax: (31) 3228-7700 

Os imóveis rurais, nos quais o empreendimento está inserido, somam um total de 247,1410 

hectares e a área de Reserva Legal ocupa uma área de 52,3904 hectares, representando 

21,19% da área total. O empreendimento não prevê intervenção na área de Reserva Legal 

que se encontra em bom estado de conservação, atendendo a Legislação Ambiental em vigor. 

 

O empreendedor formalizou o processo de Autorização Intervenção Ambiental - AIA nº 

00403/2015 requerendo autorização para intervenção em área de vegetação nativa, 

supressão de árvores isoladas nativas e supressão de maciço florestal de origem plantada 

com objetivo de ampliar as frentes de lavra da Cava Mata Grande. 

 

Houve manifestação do IEPHA/MG, através do OF. GAB. PR nº 348/2017 de 04/04/2017, 

dando anuência para o prosseguimento do processo de licenciamento ambiental e obtenção 

da (LP+LI), por não ter sido identificado impactos diretos e/ou indiretos no patrimônio cultural 

imaterial, dado que, nas áreas de influência do empreendimento, se encontra as “Folias de 

Minas”, expressivo bem cultural de natureza imaterial registrado em nível estadual. 

 

No entanto, não consta nos autos manifestação desse Instituto após a reorientação do 

processo, quanto à LP+LI+LO. Desse modo, será condicionante deste parecer, manifestação 

final do IEPHA quanto ao pedido de reorientação do processo supracitado. Portanto informa-

se que caso o processo seja julgado pela Câmara Técnica do COPAM com decisão para o 

deferimento, a licença deverá ser emitida sem efeitos, até a obtenção do documento 

supracitado.  

 

As compensações incidentes no empreendimento foram: Compensação Florestal em 

Atendimento ao Artigo 75º e 32° da Lei n° 11.428/2006 (Lei da Mata Atlântica), no qual 

em 17/12/2018 pela 26ª Reunião Ordinária da Câmara Temática de Proteção à Biodiversidade 

e de Áreas Protegidas (CPB) do Instituto Estadual de Florestas (IEF) foi chancelado e 

aprovado o Parecer Único ERFB-CS/IEF da compensação referente à supressão de Mata 

Atlântica, devendo haver a destinação de área para conservação e para recuperação; 

Compensação Ambiental em Atendimento ao Artigo 36° da Lei n° 9.985/2000 (SNUC), no 

qual será condicionado neste Parecer Único a realização de protocolo com pedido de 

compensação ambiental e a continuidade do processo para que seja estipulada e cumprida a 

referida compensação ambiental a ser definida pela Gerência de Compensação Ambiental 

(GCA) do Instituto Estadual de Florestas (IEF); Compensação de espécies protegidas por 

lei e ameaçadas de extinção - Portaria MMA nº 443/2014 e leis específicas; para a 

ampliação da cava, será necessário a supressão de 8 indivíduos arbóreos da espécie 

Handroanthus sp. e 2 indivíduos de Handroanthus vellosoi (Ipê-amarelo), protegida pela Lei 

Estadual nº 20.308/2012. Ressalta-se que o empreendimento é considerado de utilidade 

pública conforme a Lei Estadual nº 20.922/2013, sendo passível a supressão do ipê-amarelo, 
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mediante a adoção de medida compensatória. 

Os controles ambientais relativos aos impactos ambientais apresentados para a atividade de 

ampliação foram devidamente avaliados, sendo solicitados neste parecer a manutenção das 

medidas mitigatórias já implantadas, bem como a adoção de novas medidas necessárias a 

fase de licenciamento ora em questão.  

 

2. Introdução   
 

2.1 Contexto Histórico 

O empreendimento da Agroindustrial Delta de Minas S/A, objeto de solicitação de licença para 

ampliação de lavra a céu aberto, extração de rocha para produção de britas e unidade de 

tratamento a seco de minerais em áreas cársticas na Mina Mata Grande, é parte integrante 

do Grupo Ricardo Brennand e o maior percentual de sua produção visa ao abastecimento da 

Companhia Nacional de Cimentos – CNC, também localizada no município de Sete Lagoas, 

igualmente pertencente ao mesmo grupo empresarial.  

Trata-se de uma reserva medida de 159,8 milhões de toneladas de calcário e 8,6 milhões de 

toneladas de argila, conforme estudos do empreendedor (p.66), distribuída entre os direitos 

minerários ANM 812.723/1970 (Mata Grande – 80,66 ha – argila), ANM 809.959/1969 (Delta 

l – 59,47 ha – calcário), ANM 833.139/1993 (Delta ll – 21,7 ha - calcário industrial), ANM 

830.607/1985 (Delta lll – 3,0 ha – calcário), ANM 831.331/2008 e ANM 830.906/2005. 

A atividade minerária na região de inserção da mineradora remonta a 30 anos, tendo sido 

exercida por proprietários rurais locais e, respectivamente, pelas empresas Minerasete Ltda e 

Mineração Mata Grande, sucedidas pela Agroindustrial Delta de Minas S/A.  Em 2006, a 

Agroindustrial formalizou na ANM a transferência, para si, da cessão dos direitos minerários. 

A regularização ambiental da atividade foi iniciada mediante formalização do processo de 

Licença de Operação Corretiva (PA COPAM 00348/1998/001/1998) e, com o decorrer do 

tempo, a produção foi ampliada, novas frentes de lavra adquiridas, resultando em diversos 

processos de licenciamento unificados no PA nº 00348/1998/013/2013, certificado de LO nº 

056/2014 com validade até 29/04/2017, cuja revalidação se encontra em análise na SUPRAM 

- CM. 

 O processo de licenciamento em discussão foi formalizado em 23/01/2015, envolvendo as poligonais 

ANM n° 930.857/2016 (grupamento mineiro), 831.331/2008 e 830.906/2005, sendo o processo 
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reorientado para LAC1 (LP+LI+LO) em 13/12/2018 em função da Deliberação Normativa COPAM n° 

217/2017. 

Foram realizadas vistorias no local pela equipe técnica (espeleologia, agenda verde, fauna, 

hidrogeologia, infraestrutura) da SUPRAM CM conforme relatado nos Autos de Fiscalização 

n° 75320/2017; n° 75331/2017; n° 78229/2017; n° 104622/2018; n° 104733/2019; n° 

107353/2019; e n° 107353/2019. 

As informações complementares aos estudos apresentados pela empresa foram solicitadas 

pela SUPRAM – CM em 14/3/2018 por meio do ofício nº 379/2018 – DREG/SUPRAM 

CENTRAL/SEMAD/SISEMA, tendo sido protocoladas pelo empreendedor em 10/08/2018. 

A capacidade atual de produção da mineradora é de 2,2 Mt/ano e a ampliação pleiteada é de 

2,8 Mt/ano, totalizando 5,0 Mt anuais até a exaustão da jazida, prevista para o ano de 2058, 

o que corresponde a uma vida útil de 38 anos, tendo como base as reservas de calcário 

informadas. 

Conforme planejamento inicial apresentado no Estudo de Impacto Ambiental - EIA, cuja 

evolução da Área Diretamente Afetada - ADA é mostrada na figura 1, o desenvolvimento da 

lavra ocorrerá em três fases. Fase 1, durante 10, anos correspondendo a área total a ser 

utilizada de 61,2 ha, objeto deste processo de licenciamento ambienta. Fase 2, igualmente em 

10 anos, o que resultaria em 77,01 ha de área ocupada pela mineração. Fase final, 

considerando a vida útil da cava, totalizando em uma área da cava de 99,95 ha. 

Assim este parecer se limita a ADA relativa à Fase 1, mostrada na figura 1, que corresponde 

a 10 anos de operação do empreendimento, em consonância ao prazo legal de validade da 

Licença de Operação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Subsecretaria de Gestão e Regularização Ambiental Integrada 
Superintendência Regional de Regularização Ambiental Central Metropolitana 

PA COPAM No 
00348/1998/014/2015 

09/12/2019 
Pág. 8 de 187 

  

Rua Espírito Santo, nº 495, Centro, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30.160-030 
Telefax: (31) 3228-7700 

Figura 1 – Avanço da cava 

 
                 Fonte: EIA/Delta 

 

Ao fim deste período, o avanço da cava, conforme estimativa do empreendedor, mostrado 

com mais nitidez na figura 2, atingirá uma área lavrada de 27 hectares no limite de expansão 

da frente norte, o que possibilitará, segundo o próprio empreendedor, a reabilitação da área 

com plantio além de reflorestamento de parte da cortina arbórea. 
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Figura 2 – Sequenciamento da lavra 

 
                Fonte: PCA/Delta 

 

A justificativa para a ampliação pleiteada é o atendimento à demanda gerada pela entrada em 

operação de uma segunda linha de clínquer da fábrica da Companhia Nacional de Cimento – 

CNC, cuja Licença de Operação já foi emitida, conforme certificado nº 098/2018. Nesse 

sentido, o empreendedor informa que o regime operacional da mineradora será 24h/dia, 

durante 7 dias por semana. 

 

No tocante à água utilizada nas operações minerárias, umectação de vias, setor 

administrativo, instalações sanitárias e refeitório, a captação era proveniente de poço 

artesiano com vazão de 5,5 m3/h durante 6h55min/dia, totalizando 38,04 m3/dia. Ressalta-se, 

no entanto, que a Portaria de Outorga nº 01746/2010 que outorgava a captação teve o 

processo de renovação indeferido, cabendo informar tratar-se de outorga compartilhada com 

a empresa Tecnosulfur Sistema de Tratamento de Metais Líquidos S/A. 

 

Diante disso, o empreendedor protocolou, na SUPRAM CM, em 22/11/2019, mediante 

retificação do FCE, a informação de que o abastecimento da água se dará por meio de 

caminhões-pipa, até que seja deferida a solicitação e emitida nova portaria de outorga 

referente ao poço tubular mencionado. Deverá ser comprovado por meio de apresentação de 

notas fiscais de compra e documento de regularização da empresa fornecedora de água, 

conforme definido no Anexo I. 
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As compensações ambientais que deverão ser cumpridas pelo empreendedor são aquelas 

previstas na Lei nº 9.985/2000, do SNUC; Portaria IEF nº 27/2017, relativa à compensação 

minerária; Lei Federal nº 11.428/2006, por supressão de Mata Atlântica; Deliberação 

Normativa COPAM nº 114/2008, por supressão de indivíduos arbóreos isolados; Resolução 

CONAMA nº 369/2006, devido a supressão de APP e Deliberação Normativa COPAM nº 

76/2004, por supressão de exemplares arbóreos protegidos por lei.   

 

 

2.2. Caracterização do Empreendimento 

 

Segundo o EIA/RIMA apresentado pela Delta, seu empreendimento minerário dispõe de uma 

área total licenciada de 68,06 ha (p. 022), dos quais 47,66 ha correspondem à cava e 12,80 

ha às unidades de apoio, como britagem e classificação de agregados, oficina, posto de 

abastecimento, paióis, escritório, poço artesiano, armazenagem temporária de resíduos, 

almoxarifado, portaria/expedição, vias de tráfego interno e depósito estratégico de argila com 

área de 7,6 ha, cabendo registrar que a cava atual em operação corresponde a 39,28 ha e a 

ressalva de que a britagem do calcário necessário à fábrica de cimento não pertence à Delta 

mas, sim, à CNC. 

 

Na figura 3, extraída da plataforma Google Earth, é mostrada a localização do 

empreendimento, cujas coordenadas geográficas são Lat. 7844024 e Long. 577053, DATUM 

SAD 69, no município de Sete Lagoas. 

 

Figura 3 – Agroindustrial Delta de Minas S/A - localização 

 
                                   Fonte: Google Earth/2019 
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Cabe acrescentar que a mina dista, aproximadamente, 2,0 km do Monumento Natural Gruta 

Rei do Mato, no entanto, conforme consulta à plataforma IDE SISEMA, o empreendimento 

não está inserido em sua zona de amortecimento 

 

As operações de lavra ocorrem em três frentes, em cava a céu aberto, não apresentando 

diferenças significativas em relação àquelas usualmente adotadas em empreendimentos 

dessa natureza. 

 

Em resumo, a atividade é composta pela preparação e abertura de novas frentes; 

decapeamento e disposição temporária de material estéril (argila); perfuração nas rochas; 

desmonte com explosivos; carregamento e transporte do minério ROM e britagem em estágio 

único e classificação para produção de agregados. 

 

Quanto à UTM do empreendimento, mostrada nas figuras 4 e 5, a unidade se resume a um 

conjunto móvel de britagem, marca METSO, tipo NW200HPSF, modelo 1011, composto por 

1 alimentador vibratório TK 10-15; 1 britador primário de mandíbulas C96; 1 britador cônico 

HP 200; 1 peneira vibratória 5,0 x 2,0m (de 4 decks); 07 transportadores de correia. 

 

Os principais produtos são pó calcário entre 4,8 e 9,0 mm; brita 0, entre 4,8 e 9,0 mm; brita 1, 

entre 9,0 mm e 19,0 mm, além de brita 2, entre 19,0 e 25,00 mm. 

 

Segundo o empreendedor, não haverá incremento da capacidade instalada da UTM e/ou 

alteração da sua configuração, sendo a ampliação da produção obtida por meio do aumento 

das horas de funcionamento das máquinas e equipamentos.  
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Figura 4 – Alimentação do britador 

 
                             Fonte: EIA/Delta 

 

Figura 5 - Britagem 

 
                                        Fonte: EIA/Delta 

 

No tocante ao maquinário para as operações de lavra, carregamento e transporte do minério, 

o empreendimento opera, atualmente, com 3 perfuratrizes tipo PWH 5000, 4 escavadeiras 

hidráulicas Caterpillar 336 D ou similar, com caçamba de 2,5 m3, 16 caminhões basculantes 

Randon RK-430M, com capacidade de carga 16t, sendo que, para ampliação, estão previstos 

acréscimos de 1 perfuratriz, 1 escavadeira e 2 caminhões. Como equipamentos auxiliares, 
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cabe mencionar 4 pás carregadeiras 966H, para suporte e carregamento de agregados, 1 

motoniveladora 120K, para manutenção de acessos, além de retroescavadeira, todos da 

marca Cartepillar. 

 

O quadro funcional é composto por 55 empregados, com previsão de aumento para 165, 

sendo o regime operacional para 24 h/dia devido à ampliação das atividades. 

 

No quadro 1, transcrito dos estudos apresentados pelo empreendedor, são apresentadas 

informações relativas ao plano de lavra: 

 

Quadro 1 – Parâmetros geotécnicos de modelagem/cubagem 

Parâmetro Valor 

Cava 

Altura dos bancos 30 m 

Ângulo de talude de bancos 850 

Ângulo de talude geral da cava 300 

Largura da berma 10 m 

Declividade das bermas 1% para o pé do talude 

Densidade in situ do calcário 2,5 t/m3 

Densidade in situ da argila 1,6 t/m3 

Cota de fundo 715 n.m. 

Depósito temporário de estéril 

Ângulo de atrito 210 

Ângulo dos taludes individuais 340 

Largura berma/altura bancada 8m/12 m 

Coeficiente de compactação 92% 

Ângulo de talude geral da pilha 18,50 

Rampas (acessos internos da cava) 

Largura mínima 15 m 

Ângulo dos taludes individuais 6%, podendo chegar a 8%. 

Fonte: Delta de Minas 

 

Como singularidade do processo de produção, reitera-se que o britador para atendimento à 

fabricação de cimento da CNC a esta pertence, embora localizada nas dependências da Delta.  

 

Atualmente, a produção anual da mineradora corresponde a 300.000 t de agregados, 300.000 

t de argila e 1.600.000 t de calcário para fabricação de clínquer e cimento, sendo previsto, 

após a ampliação das atividades, 4.100.000 t anuais de “argical”, 600.000 t de argila, 

mantendo-se a produção de agregados. Cabe esclarecer que “argical” se refere ao material 

resultante da mistura de argila e calcário, enviado à fábrica de cimento da CNC. 
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A manutenção do maquinário é realizada em uma oficina no próprio empreendimento, que 

conta ainda com lavador de veículos e tanque de óleo diesel com capacidade volumétrica de 

14.000 l – tendo sido mencionada a possibilidade de substituição do tanque, em função do 

aumento da frota, por uma unidade de 30.000 l, todavia, não foi apresentado nenhum 

detalhamento técnico sobre tal alteração, não sendo, portanto, considerada neste parecer.   

 

3. Diagnóstico Ambiental 

Área Diretamente Afetada - ADA 

Segundo os estudos apresentados, a Área Diretamente Afetada - ADA corresponde àquela 

sujeita aos impactos diretos das fases de instalação e operação do empreendimento, 

localizado no município de Sete Lagoas – MG, em propriedade da Agroindustrial Delta de 

Minas, empresa do Grupo Brennand Cimentos. Na área, opera o empreendimento Mina Mata 

Grande, detentora dos ANMs nºs 812.723/1970; 809.959/1969; 833.139/1993 e 830.607/1985, 

amparado pela Licença de Operação nº 56/2014, conforme Processo Administrativo nº 

348/1998/013/2013. 

A ADA em questão se refere à ampliação da mina Mata Grande, correspondendo a uma área 

total de 101,9751 hectares para subsidiar a autorização para supressão da vegetação.  

Figura 6 - Área Diretamente Afetada 

 

                                    Fonte: Informações Complementares, 2019/Delta. 
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Área de Influência Direta - AID  

Área de Influência Direta para o meio biótico (flora) compreende a área total da Mina Mata 

Grande e suas respectivas Reservas Legais e fragmentos florestais, bem como a microbacia 

hidrográfica onde se insere as estruturas do empreendimento.  

Além das áreas dos fragmentos, fazem parte da AID do meio biótico as drenagens que 

compõem a Área de Influência Direta do Meio Físico. 

 

Área de Influência Indireta - AII 

Os limites da Área de Influência Indireta ficaram definidos como a micro bacia do Córrego 

Macuco e também o trecho do Córrego Machado. Essas áreas abrangem os trechos com os 

maiores fragmentos florestais na escala da paisagem, na região próxima ao empreendimento. 

 
3.1 Meio Físico 
 
As áreas de influência para o meio físico, conforme extraído do EIA apresentado pelo 
empreendedor, foram definidas da seguinte forma, ilustrada na figura 7:  
 
AID – Área de Influência Direta 
  
A área de influência Direta do meio físico, à sul do empreendimento, é delimitada pelas 

cabeceiras do Córrego Retiro e segue pela confluência com o Córrego Macuco. As margens 

da rodovia MG-424 delimitam a AID à norte da AgroIndustrial Delta de Minas S/A, incluindo as 

drenagens que formam o Ribeirão Matadouro, sendo finalizada na confluência deste com o 

Córrego Macuco.  

 
AII - Área de Influência Indireta  
 
Foi definida como área de influência indireta da Mina Mata Grande, os limites ampliados da 

AID. A sudeste, inicia-se a AII pelas cabeceiras do Córrego do Machado e do Córrego 

Buracão, sendo limitada pela rodovia BR-040. A delimitação da área ainda inclui as cabeceiras 

dos Córregos Bananal, Pinhão, Sapé e Machado, os quais são afluentes e contribuintes do 

Ribeirão Matadouro, seguindo os limites da rodovia MG-424”. 
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Figura 7 – Áreas de influência direta e indireta 

 
              Fonte: EIA/Delta 

 

Geomorfologia 

Em relação à geomorfologia, considerando que o projeto de ampliação da mina está 

intrinsicamente relacionado ao relevo local, a região está inserida em domínios da Formação 

Sete Lagoas, em zona de transição e contato com a Formação Serra de Santa Helena.  

 

A área de interesse, propriamente dita, está situada no domínio de distribuição e ocorrências 

dos litotipos do Grupo Bambuí, em local muito próximo à zona de transição sul com o 

embasamento arqueano, formado pelo Complexo Gnáissico-migmatítico denominado 

Complexo Belo Horizonte. 

  

Conforme os estudos apresentados, não se evidenciam processos erosivos ativos na área 

pretendida para a implantação do empreendimento (ADA), que possam significar risco 

principalmente para as áreas a jusante. Destacam-se nesse cenário duas dolinas que 

caracterizam zonas de recarga do aquífero subterrâneo, o que requer cuidado em relação às 

interferências nos setores drenados para essas feições e requerem cuidados para não afetar 

os processos de recarga. 

 

Conforme extraído dos estudos ambientais, as demais áreas dissecadas se caracterizam pela 

ausência de nascentes perenes e por terem como função atuarem como leitos de drenagem 

efêmeros. Esses trechos também merecem especial atenção por seu potencial de interação 
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com as áreas a jusante.  Nesse sentido, empresa implantou sistemas de bacias de contenções 

de finos nos trechos de drenagem que deixam as áreas de lavra, e tais sistemas devem ser 

mantidos e monitorados com relação à sua eficácia na proteção contra processos de 

assoreamento a jusante do empreendimento, assim como ampliados, caso não apresentem a 

eficiência necessária  

 

Pedologia 

Predominam na região os Latossolos Vermelho e Vermelho-Amarelo, todavia, afeitos às áreas 

de relevo mais suavemente inclinado nas áreas do domínio geomorfológico da Superfície 

Rebaixada de Lagoa Santa – Sete Lagoas. Nas áreas mais ao sul, próximas do contato com 

o Complexo Belo Horizonte, estão situados os Cambissolos, e na área central da cava estão 

presentes, além dos afloramentos calcários, os Neossolos característicos da Serra de Santa 

Helena, porém, aqui, mais intemperizados e com a presença das ardósias indicando o grau 

relativamente recente de intemperismo da Formação Serra de Santa Helena presente nessas 

coberturas.  

 

Na área prevista para a ampliação da Mina Mata Grande estão presentes os Neossolos 

Litólicos, com as formações pelíticas de ardósias, os Cambissolos, mais ao Sul, praticamente 

fora dos limites previstos para a lavra, e os Latossolos Vermelhos e Vermelhos-Amarelos, na 

porção leste do terreno. 

 

Cabe registar que, conforme estudos apresentados, tendo em vista os tipos de solo presentes 

e das características observadas, nas porções predominantes de Neossolos Litólicos de 

ocorrência dentro dos limites da área de lavra haverá pouca, e muitas vezes nenhuma, 

possibilidade de aproveitamento do topsoil, uma vez que os horizontes A são inexpressivos, 

muitas vezes quase inexistentes. Já nos locais de ocorrência dos Cambissolos, e 

principalmente dos Latossolos, haverá maior potencial de aproveitamento desses materiais 

de cobertura para as iniciativas de recuperação de ambientes minerados. Outro fato a se 

registrar é que todo o material argiloso é e continuará sendo aproveitado na produção de 

argical, evitando-se a formação de pilha de material estéril. 

 

Geologia 

Conforme extraído do EIA, a área de inserção do empreendimento se encontra no domínio 

das rochas pelítico-carbonáticas do Grupo Bambuí, mais especificamente nas formações Sete 

Lagoas e Serra de Santa Helena.  

 

A estrutura geral destes litotipos favoreceu o aparecimento de feições de dissolução em 

superfície e a estruturação de cavernas em profundidade, em Sete Lagoas, as quais, de 
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maneira interligada, formam uma rede de dutos e fendas alargados pela ação da água que 

percolou nos planos de fraturas ao longo do tempo.  

 

É importante registrar que, na Formação Sete Lagoas, há uma predominância de, 

aproximadamente, 80% dos litotipos observados, contra apenas 20% dos sedimentos pelíticos 

da Formação Serra de Santa Helena, cujos afloramentos se restringem aos setores de cotas 

topográficas mais elevadas.  

Pela incidência de fraturas, essa área de estudos pode indicar maiores tendências à formação 

de aquíferos, bem como para a definição dos padrões geotécnicos das rochas das unidades 

existente na área.  

 

Clima 

Quanto ao clima na região de inserção do empreendimento, nos levantamentos de dados 

realizados pelo empreendedor, foram considerados informações, relativas a 30 e 50 anos, 

registradas pela estação meteorológica de Sete Lagoas – MG, fonte de dados mais próxima 

ao empreendimento, que mostraram período mais chuvoso entre os meses de novembro a 

janeiro e períodos com a menor quantidade de chuva nos meses de junho a agosto.  

 

As temperaturas médias nessa região variam de 26ºC no mês de abril, a 18ºC nos meses de 

junho e julho, com temperatura média anual de 22ºC. 

 

A umidade relativa do ar apresenta variações mensais de até 17%, com maiores índices no 

quadrimestre de dezembro a março (77 a 75%) e taxas menores nos meses de julho agosto 

e setembro (66 a 60%), com valores médios de 70,5%. 

 

Em relação à precipitação pluviométrica na região da mineradora, os dados analisados 

também foram aqueles registrados pela estação de Sete Lagoas, considerando a variação 

mensal da precipitação média no período de 30 anos, bem como as indicações do número de 

dias de chuva para cada mês. O trimestre mais chuvoso, segundo os valores climatológicos, 

compreende os meses de novembro, dezembro e janeiro, sendo o valor de pico registrado no 

mês de janeiro. 

 

Segundo dados obtidos através do Sistema Agritempo da Embrapa e do INMET (histórico 

mensal), há a predominância dos ventos no quadrante leste (ventos originados em Leste em 

sentido à Oeste), em basicamente todo o ano, entretanto, no mês de maio, os ventos 

predominantes são de sudeste para leste. 
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3.2 Flora  

O empreendimento está localizado na zona rural do município de Sete Lagoas, encontra-se 

no domínio do Bioma cerrado em uma região denominada área de tensão ecológica com o 

Bioma Mata Atlântica (IBGE, 2006), fato este que justifica a ocorrência de espécies do bioma 

cerrado e algumas da Mata Atlântica. 

Figura 8 - Localização do empreendimento dentro do Bioma Cerrado 

 

Fonte: IDE-Sisema 

 

O Cerrado compreende aproximadamente um quarto do território do Brasil e representa 

grande parte da vegetação nativa do estado de Minas Gerais. O Cerrado se caracteriza por 

fitofisionomias diversas além do Cerrado típico, incluindo também fisionomias campestres e 

florestais. Essa heterogeneidade de formações contribui para a alta biodiversidade encontrada 

nesse bioma (CAVALCANTI & JOLY, 2002). 

A flora do Cerrado é composta por um complexo vegetacional, com alta biodiversidade e 

possui características diferenciadas dos biomas adjacentes, embora muitas fisionomias 

compartilhem espécies com outros biomas. 

A Mata Atlântica recobre cerca de 41% da área do estado de Minas Gerais (DRUMMOND, 

2005). Este bioma apresenta uma diversidade de formações florestais, dentre elas, as 

Florestas Estacionais (Decidual e Semidecidual), Florestas Ombrófilas e Formações Pioneiras 

(como restingas e manguezais), além disso, abrange também os Campos de Altitude, 

característicos das regiões de transição entre Mata Atlântica e Cerrado, sendo ambientes de 

elevada biodiversidade e endemismos. 
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Algumas destas fitofisionomias do Bioma Mata Atlântica, como as matas secas e florestas 

estacionais semideciduais, ocorrem como disjunções florestais no contexto regional onde o 

empreendimento se encontra.  

Segundo o Manual Técnico de Vegetação Brasileira (IBGE, 2012), as disjunções florestais são 

repetições, em pequena escala, de um tipo de vegetação próximo que se insere no contexto 

da região ecológica dominante, conforme a escala cartográfica em que se está trabalhando.  

Em consulta ao site do Ministério do Meio Ambiente (MMA), o empreendimento se encontra 

em área de tensão ecológica, com transição entre vegetação de savana (Cerrado) e Floresta 

Estacional (Mata Atlântica) e inserido em área classificada como prioritária para conservação 

da biodiversidade em categoria extremamente alta. 

As áreas prioritárias para conservação da biodiversidade são áreas com ocorrência de alta 

riqueza de espécies endêmicas, ameaçadas ou raras no Estado e/ou fenômeno biológico 

especial (Biodiversitas, 2005), com potencial para criação de unidades de conservação. 

Figura 9: Mapa de localização das áreas prioritárias para conservação da biodiversidade e de vegetação  

 
Fonte: MMA/2019 

 

Conforme do Decreto Federal nº 6.660/ 2008, que dispõe sobre a utilização e proteção da 

vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, estão sob regime de proteção da Lei Federal nº 

11.428/2006 as formações florestais nativas descritas no seu Art. 1º, transcrito a seguir: 
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Art. 1º - O mapa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, previsto no art. 2o da 

Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006, contempla a configuração original das seguintes 

formações florestais nativas e ecossistemas associados: Floresta Ombrófila Densa; Floresta 

Ombrófila Mista, também denominada de Mata de Araucárias; Floresta Ombrófila Aberta; 

Floresta Estacional Semidecidual; Floresta Estacional Decidual; campos de altitude; áreas das 

formações pioneiras, conhecidas como manguezais, restingas, campos salinos e áreas aluviais; 

refúgios vegetacionais; áreas de tensão ecológica; brejos interioranos e encraves florestais, 

representados por disjunções de Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Aberta, 

Floresta Estacional Semidecidual e Floresta Estacional Decidual; áreas de estepe, savana 

e savana-estépica; e vegetação nativa das ilhas costeiras e oceânicas. 

De acordo com o banco de dados da Infraestrutura de Dados Espaciais do Sistema Estadual 

de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IDE-Sisema), a ADA do empreendimento está em 

área de média a alta vulnerabilidade ambiental, em área prioritária para conversação de média 

a alta, prioridade de conservação da flora classificada como muito alta, no entanto com baixa 

a média integridade da flora e grau de conservação da vegetação nativa classificado como 

muito baixo.  

Com relação aos aspectos hidrográficos, o empreendimento se encontra na bacia hidrográfica 

do Rio São Francisco, na sub-bacia estadual do Rio das Velhas (SF-5), compreendido 

aproximadamente na divisa com a Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Rio 

Paraopeba (SF-3). Localmente, o empreendimento se encontra nas microbacias do Ribeirão 

Matadouro e do Córrego do Macuco. 

Figura 10: Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

 

            Fonte: EIA, 2015 
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Predominam na área de influência da Mina Mata Grande vegetação nativa e exótica em 

diferentes estágios de sucessão, muitas das quais em regeneração ou áreas de exploração 

minerária pretéritas em fase de recuperação. No município de inserção da área de estudo é 

bastante marcante a ocorrência deste tipo de vegetação (Mata Seca), associada a solos 

calcários e afloramentos de rochas deste tipo. 

No contexto local da Mina Mata Grande, o Estudo de Impacto Ambiental - EIA, elaborado pela 

Empresa de Consultoria Signus Vitae (janeiro, 2015), diagnosticou as seguintes classes de 

uso e ocupação do solo presentes na ADA do empreendimento e os seus respectivos 

quantitativos em área, descritos no Quadro 2:  

Quadro 2: Quantitativos das fisionomias existente na ADA da Agroindustrial Delta de Minas S/A  

Fitofisionomia Dentro da APP 

(ha) 

Fora da APP 

(ha) 

Área Total 

(ha) 

Área 

% 

Área de uso industrial 0,00 2,892 2,892 2,7 

 

Área rural 0,00 0,003 0,003 0,0 

Brejo 0,00 0,649 0,649 0,6 

Capoeira 0,00 2,157 2,157 2,0 

Capoeirinha 0,00 2,115 2,115 2,0 

Cultura temporária 0,00 3,616 3,616 3,4 

Eucalipto 0,00 1,004 1,004 0,9 

Floresta Estacional Decidual - 

Médio 

0,00 1,405 1,405 1,3 

Floresta Estacional 

Semidecidual - Médio 

0,00 7,448 7,448 7,0 

Mineração em atividade 0,00 45,330 45,330 42,7 

Pastagem 0,335 39,124 39,459 37,2 

TOTAL 0,335 105,743 106,078 100% 

Fonte: EIA, 2015 

Conforme reunião realizada com os representantes do empreendimento, em 18/07/2019, 

registrada por meio da Ata de Reunião nº 71/2019, foi informada pela SUPRAM CM 

inconsistências verificadas no mapa de uso e ocupação solo e nos arquivos digitais no formato 

Shapefile/KML apresentados em resposta ao item nº 10 do ofício de informações 

complementares nº 379/2018/DREG/SUPRAMCM/SEMAD/SISEMA.  
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Dos estudos apresentados, foram verificadas inconsistências no inventário florestal, bem 

como   parte da ADA do empreendimento, composta por tipologia florestal e requerida para 

intervenção ambiental, foi atingida por um incêndio, no qual, em vistoria, foi observado ser 

recente pela presença de rescaldo na área e confirmada por meio de boletim de ocorrência. 

  Por conseguinte, foi solicitado ao empreendedor refinamento das classes de uso e ocupação 

do solo da ADA do empreendimento e um novo inventário florestal. Em atendimento ao 

solicitado, no dia 27/09/19 foi protocolado (Protocolo SIAM R0150938) novas atualizações dos 

estudos de flora, contendo um novo inventário florestal e o refinamento das classes de uso e 

ocupação do solo presentes na área requerida para intervenção, elaborado pela Consultoria 

BRANDT Meio Ambiente (setembro, 2019). 

De acordo com o Plano de Utilização Pretendida - PUP elaborado pela BRANDT para a 

implantação do projeto será necessário intervir em 101,9751 hectares de vegetação nativa. 

Na Quadro 3 estão discriminados as fitofisionomias e o tamanho das áreas requeridas para 

supressão.  

Quadro 3. Uso e ocupação da ADA 

USO DO SOLO ÁREA (ha) Área % 

Acessos 1,6812 1,6486 

Afloramento Rochoso 0,1423 0,1396 

Área antropizada com árvores isoladas 20,3918 19,9968 

Área com predominância de Leucena 2,2589 2,2151 

Área de Bota Fora recuperada 1,2742 1,2495 

Cortina de Bambu 0,1742 0,1709 

Cortina de Eucalipto 0,1439 0,1211 

Estruturas da Mineração 55,4881 54,4134 

Eucalipto 0,3236 0,3174 

Eucalipto com árvores isoladas 0,1926 0,1888 

Leucena com Eucalipto 0,3246 0,3183 

Pastagem 0,0408 0,0400 
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Portaria / Área Administrativa 2,1010 2,0604 

Floresta Estacional Decidual - Médio 8,8079 8,6373 

Floresta Estacional Decidual - Inicial 8,6300 8,4629 

TOTAL 101,9751 100% 

Fonte: Informações Complementares, 2019. 

Observa-se que houve redução nos quantitativos de área de intervenção e que a maior parte 

da ADA é composta por áreas com estruturas ligadas à mineração (cava, pilhas de rejeito, 

taludes, área operacional, área administrativa) representando 54,41% da área. 

As áreas antropizadas representam aproximadamente 20% da ADA, totalizando 20,39 

hectares, com presença de pastagem e indivíduos arbóreos nativos isolados.  

Na ADA também há trechos com espécies exóticas, como é o caso da presença de Leucena, 

que representam 2,53% da área e totalizam 2,58 hectares. Essas áreas eram locais de bota-

fora e taludes que, conforme informado nos estudos, foram recuperados com esta espécie 

exótica. Parte dessas áreas estavam classificadas anteriormente como campo antrópico e 

capoeirinha. Essa área de Eucalipto e Leucena teve autorização para intervenção em 

06/08/2018, através de Declaração de Corte e Colheita - DCC, emitida pelo Instituto Estadual 

de Florestas - IEF. 

Uma pequena parte da ADA é composta pela espécie exótica eucalipto, em locais como bota 

fora e taludes, onde estas somam 0,47 hectares. Também há locais com plantio de espécies 

nativas  

Na ADA, há depósitos de rejeito (bota fora) recuperados no passado com o plantio de espécies 

nativas, formando ilhas de vegetação com pouca variedade de espécies (aroeira e angico). 

Esses locais totalizam 1,24% do uso do solo o que corresponde a 1,27 hectares. 

As formações vegetacionais nativas de tipologia florestal encontradas na área totalizam 17,44 

hectares, representadas pela Floresta Estacional Decidual (FED), correspondendo a 17,1% 

do uso e cobertura do solo.  

Nota-se que, com o refinamento das classes de uso e ocupação do solo e a apresentação de 

novo inventário florestal pela BRANDT, houve a reclassificação das áreas anteriormente 

classificadas como Floresta Estacional Semidecidual descritas no EIA pela consultoria Signus 

Vitae para Floresta Estacional Decidual (FED). 

Conforme Gonçalves (2017), as Matas Secas, de um modo geral, são pouco estudadas, 

sobretudo quando comparadas às florestas de ambiente úmido. Segundo a autora, existe uma 

carência de informações acerca destas florestas, sendo de importância para a conservação 
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desta tipologia o conhecimento das espécies que ocorrem nesta vegetação, tanto do estrato 

arbóreo quanto da regeneração natural e as características dos solos nas quais elas se 

desenvolvem.  

No EIA, é mencionado que este tipo fisionômico apresenta estrutura singular quando ocupa 

áreas de afloramento calcário e possuem composição florística distinta das demais formações, 

comumente também ganham o nome de Mata Seca, as quais estão diretamente ligadas às 

condições químicas e físicas do solo mesotrófico e principalmente sua profundidade. Na ADA 

do empreendimento, esta fitofisionomia ocorre em áreas onde o relevo é veementemente 

acidentado e repleto de afloramentos. 

De acordo com Cavalcanti (2011), citado por Gonçalves (2017), o potencial da diversidade 

biológica em áreas de FEDs se expande nas zonas de ecótono. Ressalta-se que o 

empreendimento se encontra em área de tensão ecológica (ecótono) e com prioridade para 

conservação da biodiversidade na categoria de extremamente alta. 

A vegetação nativa de Floresta Estacional Decidual (FED), encontrada dentro da ADA, foi 

classificada em estágio inicial e médio de regeneração conforme a Resolução CONAMA nº 

392/2007.  

A FED foi dividida em quatro (4) estratos, de acordo com o porte da vegetação, definidas 

como: FED estágio médio de regeneração e alto rendimento lenhoso, FED com médio 

rendimento lenhoso, FED inicial com baixo rendimento lenhoso. ( IBAMA) 

Para caracterização da flora, a determinação do rendimento lenhoso e definição do estágio de 

regeneração natural da vegetação, o empreendedor apresentou o inventário quali-quantitativo 

da flora para as áreas requeridas para supressão e o Censo Florestal das árvores 

nativas/exóticas isoladas. 

 

Floresta Estacional Decidual em estágio médio de regeneração com alto rendimento lenhoso: 

Na área de estudo, a FED estágio médio com alto rendimento lenhoso é caracterizada por 

espécies de grande porte localizadas em uma área acidentada onde, nas áreas mais baixas 

do terreno, o solo é mais profundo, conservando a umidade em grande parte do ano. Foram 

observadas espécies que ocorrem tanto na fitofisionomia FED como FESD, no entanto, com 

maior predominância das espécies de ocorrência em FED.  

Como a grande maioria das espécies encontradas pertencem a fitofisionomia FED (perdem 

as folhas durante o período seco no ano), estes locais foram caracterizados como Floresta 

Estacional Decidual estágio médio de regeneração com alto rendimento lenhoso. Apesar 

destas características, são encontradas na área gramíneas exóticas e invasoras. 
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Floresta Estacional Decidual estágio médio de regeneração: 

Na área de estudo a FED possui diferentes extratos por estar localizada em uma área que 

sofreu com a interferência humana ao longo do tempo. A presença de gramíneas exóticas e 

invasoras dentro da área é comum. 

Em comparação com o estágio médio de alto rendimento lenhoso, a FED em estágio médio 

possui diferença em relação ao porte da vegetação (dados quantitativos). As espécies são da 

fitofisionomia de Floresta Estacional Decidual. 

 

Floresta Estacional Decidual em estágio inicial de regeneração: 

Área com predominância de espécies pioneiras e alguns indivíduos de porte remanescente. 

A classificação do estágio de regeneração será melhor discutida no documento para as 

características do estágio inicial. Este uso do solo é caracterizado pela grande interferência 

humana (área em regeneração), presença de gramíneas exóticas, espécies invasoras e 

ausência de estratificação definidas. É abundante o número de espécies pioneiras, não tendo 

sido observado a presença de epífitas, serapilheira, forma uma fina camada, pouco 

decomposta, contínua. 

 

Floresta Estacional Decidual em estágio Inicial de regeneração com baixo rendimento 

lenhoso: 

Área com predominância de espécies pioneiras e baixo rendimento lenhoso. A classificação 

do estágio de regeneração será melhor discutida no documento para as características do 

estágio inicial. Este uso do solo é caracterizado por vegetação formando um único estrato 

(emaranhado), presença de gramíneas exóticas, espécies invasoras e ausência de 

estratificação definidas. É abundante o número de espécies pioneiras, não tendo sido 

observada presença de epífitas, serapilheira, forma uma fina camada, pouco decomposta, 

contínua. 

 

Área de bota-fora recuperado com espécies nativas 

Área se caracteriza por ser um bota-fora (depósito de rejeitos) que foi recuperado há muitos 

anos, através da introdução de algumas espécies nativas. A vegetação que se estabeleceu 

possui riqueza de espécies (angico e aroeira).  

Pelo fato de não ser um ambiente natural (recuperado por plantio) com a introdução através 

de recuperação com poucas espécies nativas, o mesmo será tratado separadamente em 

relação à vegetação nativa estudada. 
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Áreas com predominância de Leucena (Leucaena leucocephala) 

Em pequenas áreas antropizadas (taludes e bota fora), foi utilizada a espécie exótica Leucena 

(Leucaena leucocephala) como forma de recuperação destes locais. É uma espécie de rápido 

crescimento, formando uma população única da mesma espécie. 

 

Áreas antropizadas com a presença de espécies isoladas nativas 

Este uso do solo é composto por áreas já antropizadas (estruturas da mineração, pastagem), 

com ocorrência de espécies nativas, de forma isolada, não constituindo vegetação contínua. 

Nestas áreas, são encontradas tanto árvores isoladas nativas como espécies exóticas 

plantadas (Eucalipto e Leucena). Este uso do solo é o mais representativo em termos de área 

intervinda dentro da ADA de expansão da Mina. 

 

Áreas com plantio da espécie exótica Eucalipto (Eucaliptus sp.) 

Em alguns locais (taludes e bota fora), foi utilizado a espécie exótica Eucalipto (Eucaliptus sp.) 

como forma de recuperação destes locais. É uma espécie de rápido crescimento, utilizada 

nestas áreas também como cortina vegetal dentro do empreendimento. 

 

Inventário Florestal/Censo Florestal: 

O Inventário Florestal realizado para Floresta Estacional Decidual e o Censo Floresta Árvores 

Isoladas foram conferidos durante a vistoria realizada no empreendimento, conforme 

determina o Art. 31 da Resolução Conjunta SEMAD/IEF nº. 1905/2013. Os dados levantados 

em campo foram comparados e processados em escritório, sendo considerados satisfatórios.  

 

Floresta Estacional Decidual 

Para a realização do Inventário Florestal na área de Floresta Estacional Decidual, em estágio 

inicial e médio de regeneração, foi utilizada Amostragem Casual Estratificada, na qual uma 

população florestal é dividida em subpopulações mais homogêneas em termos de distribuição 

da característica de interesse, com alocação de unidades amostrais (parcelas) distribuídas 

aleatoriamente em cada estrato. 

Foram alocadas um total de 15 unidades amostrais (parcelas), com área de 300 m² (30 x 10m) 

cada unidade amostral, perfazendo uma área total de amostragem de 0,45 ha. Foram 

coletadas as coordenadas geográficas do eixo de cada parcela estabelecida na área 

amostrada. 
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Foram mensuradas a Circunferência na Altura do Peito (CAP), com critério de inclusão 

superior a 15 centímetros, e a altura total (Ht) de cada árvore presente nos limites de cada 

parcela. Os indivíduos arbóreos mensurados tiveram sua identificação botânica realizada em 

nível de espécie, sempre que possível, com auxílio de material botânico e consulta a herbários. 

Para estimar o volume lenhoso, foi utilizada equação volumétrica específica para Floresta 

Estacional Decidual definida pelo CETEC (2005). Desta forma, o inventário estimou um 

volume total de 2.207,75 m³ de material lenhoso para os 18,71 hectares de FED, sob um erro 

de amostragem em porcentagem igual a 9,74%, dentro dos limites de erro de amostragem 

estabelecido pela Resolução Conjunta SEMAD/IEF nº 1.905/2013. 

Para o material lenhoso suprimido, ficaram definidos os seguintes usos socioeconômicos: 

Foi informado pelo empreendedor que os produtos e/ou subprodutos vegetais oriundo da 

intervenção serão utilizados para comercialização “In Natura” e uso na própria propriedade. 

As taxas florestal e de reposição florestal foram devidamente quitadas e os comprovantes 

constam nos autos do processo. Será condicionante deste Parecer Único a comprovação da 

destinação de todo o material lenhoso a ser extraído.  

Com relação à fitossociologia e florística, verificou-se que, no levantamento executado nas 15 

parcelas alocadas nas áreas de floresta estacional decídual, foram mensurados 341 

indivíduos, pertencentes a 18 famílias botânicas e 38 espécies, sendo 03 (três) classificadas 

em nível de gênero e outras 04 (quatro) espécies não foram possíveis a identificação (SMB) 

por falta de material botânico viável. 

As famílias mais representativas foram a Anacardiaceae, representada por 94 indivíduos 

amostrados em todas as parcelas lançadas nos estratos; Fabaceae, com 61 indivíduos 

amostrados em 13 das 15 parcelas lançadas em todos os estratos amostrados, seguida pela 

família Combretaceae, com 1164 indivíduos amostrados em 11 das 15 parcelas amostradas. 

As quatro espécies que apresentaram maior Índice de Valor de Importância (IVI) foram: 

Myracrodruon urundeuva (24,83%), Terminalia argentea (13,39%), Inga striata (4,67%) e 

Platypodium elegans (3,52). As árvores mortas também tiveram posição de destaque, com 

valor de IVI igual a 6,34%. A espécie Myracrodruon urundeuva (Aroeira-do-sertão) também foi 

a espécie com maiores densidade e dominância absolutas.  

As espécies com os maiores estoques volumétricos, em ordem de grandeza, foram: 

Myracrodruon urundeuva (Aroeira), Terminalia argentea (Capitão-do-campo), Cariniana 

estrellensis (Jequitibá) e Rollinia sylvatica (Araticum-da- mata). O volume de madeira dessas 

espécies totalizou 72,77 m³/ha, do total de volume de madeira da área.  

Na área foram levantadas espécies de madeira de lei, com madeira com valor comercial, como 

a Myracrodruon urundeuva (Aroeira), Cariniana estrellensis (Jequitibá), Terminalia argentea 

(Capitão-do-campo), Anadenanthera peregrina (Angico), Bowdichia virgilioides (Sucupira-
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preta), Dalbergia villosa (Caviúna), Astronium fraxinifolium (Goncalo-alves), Hymenaea 

courbaril (Jatobá) e Aspidosperma cylindrocarpon (Peroba-rosa).   

Ressalta-se que, conforme estabelecido pela Resolução Conjunta SEMAD/IEF nº 1.905/2013, 

a madeira das árvores de espécies florestais nativas oriundas de populações naturais 

consideradas de uso nobre ou protegidas por lei ou ato normativo, e aptas à serraria ou 

marcenaria, não poderá ser convertida em lenha ou carvão. Desta forma, o empreendedor 

deverá dar o devido uso às madeiras de uso nobre. 

No inventário florestal da área de FED, não foram levantadas espécies ameaçadas de 

extinção contidas na Portaria do Ministério do Meio Ambiente nº 443/2014 e nem espécies 

protegidas por leis específicas.  

A estrutura vertical (posição sociológica) concentrou a maior parte dos indivíduos arbóreos na 

classe de altura de 4,93 a 12,33 metros, no estrato médio. A distribuição diamétrica apresentou 

tendência de “J-invertido”, padrão típico de florestas tropicais inequiâneas, com muitos 

indivíduos nas classes de diâmetros menores e poucos indivíduos nas classes de maiores 

diâmetros. 

• Plantio de Eucalipto (Eucaliptus sp.) e Leucenas (Leucaena leucocephala 

(Leucena)) 

Foi juntado ao processo administrativo em questão Declaração de Corte e Comercialização - 

DCC das espécies exóticas ocorrentes na ADA do empreendimento, emitido pelo Instituto 

Estadual de Florestas.  

 

• Censo das árvores isoladas em locais antropizados 

Para estimar o rendimento lenhoso das árvores isoladas em locais antropizados, foi utilizada 

a metodologia do Censo Florestal ou inventário 100%, no qual todos indivíduos arbóreos com 

CAP maiores que 15,7 cm presentes nestas áreas tiveram seus diâmetros e alturas totais 

mensurados. 

Foram levantados 1174 indivíduos arbóreos, dos quais 1107 são espécies nativas e 67 

árvores encontradas para as espécies exóticas. Entre as espécies exóticas estão: Leucena 

(Leucaena leucocephala), Eucalipto (Eucaliptus sp) e Mangifera indica (Mangueira). 

Para estimar o volume lenhoso, foi utilizada uma equação volumétrica específica para Floresta 

Estacional Decidual definida pelo CETEC (2005). Desta forma, o censo florestal estimou um 

volume total de 221,1714 m³ de material lenhoso. Deste total, os volumes lenhosos das 

espécies exóticas levantadas foram: 60,5881 m³ de Eucaliptus sp. (Eucalipto), 0,8177 m³ de 

Leucaena leucocephala (Leucena) e 0,4998 m³ de Mangifera indica (Mangueira).  

Para os indivíduos de Leucena e Eucalipto a intervenção foi emitida pelo Instituto Estadual de 

Floresta, através de DCC, sendo que a mesma se encontra nos autos do processo. 
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A espécie Myracrodruon urundeuva (Aroeira) foi a que apresentou maior número de 

indivíduos, seguida da espécie exótica Eucalipto (Eucaliptus sp.) e pelas árvores mortas.  

Nos locais antropizados, foram levantadas as espécies de madeira de lei, com valor comercial, 

como: Myracrodruon urundeuva (Aroeira), Cariniana estrellensis (Jequitibá), Terminalia 

argentea (Capitão-do-campo), Anadenanthera peregrina (Angico), Bowdichia virgilioides 

(Sucupira-preta), Dalbergia villosa (Caviúna), Astronium fraxinifolium (Goncalo-alves) e 

Hymenaea courbaril (Jatobá).   

No Censo Florestal, não foram levantadas espécies ameaçadas de extinção contidas na 

Portaria do Ministério do Meio Ambiente nº 443/2014. Com relação às espécies protegidas por 

lei específicas foram encontrados 02 (dois) indivíduos arbóreos da espécie Handroanthus 

serratifolius (ipê-amarelo) e 02 (dois) indivíduos arbóreos da espécie Handroanthus 

chrysotrichus (ipê-amarelo), espécies protegidas pela Lei Estadual nº 20.308/2012. A 

compensação das espécies protegidas será tratada em um tópico específico neste parecer 

único. 

Figura 11. Mapa da área inventariada com árvores isoladas. 

 

Fonte: Informações complementares, 2019. 

 

Plantio em bota-fora recuperado com nativas 

Este uso do solo é caracterizado por uma área de bota fora de rejeitos depositados no 

passado. Este local foi recuperado com o plantio de espécies nativas, onde a diversidade 

florística é muito baixa, existindo em uma área de 1,27 hectares apenas 7 espécies nativas. 

Foi realizado o inventário florestal nesta área, no qual foram alocadas 4 unidades amostrais 

(parcelas) de 300 m² cada para uma área total de 1,27 hectares. 
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As espécies Myracrodruon urundeuva (aroeira) e Anadenanthera peregrina (angico) são 

dominantes no local. Mas também foram levantadas na área Piptadenia gonoacantha (Pau-

jacaré), Celtis iguanaea (Esporão-de-galo), Anadenanthera macrocarpa (Angico-vermelho) e 

Myrcia fallax (Folha-miúda). Uma espécie não foi identificada e dois indivíduos arbóreos da 

espécie exótica Leucaena leucocephala (Leucena) foram encontrados nas parcelas. 

 

Autorização para Intervenção Ambiental - AIA 

O empreendedor formalizou o processo de Autorização Intervenção Ambiental - AIA nº 

00403/2015 requerendo autorização para intervenção em área de vegetação nativa, 

supressão de árvores isoladas nativas e supressão de maciço florestal de origem plantada 

com objetivo de ampliar as frentes de lavra da Cava Mata Grande, conforme Quadro n° 3 e 

demostrado na Figura 12. 

Figura 12. Área de Intervenção Ambiental - AIA  

 

Fonte: Informações Complementares, 2019 
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Neste processo, não foi necessária manifestação prévia do IBAMA visto que o somatório das 

áreas intervindas (consideradas as áreas de vegetação primária ou secundária em estágio 

médio ou avançado de regeneração, conforme estudos apresentados) não ultrapassam os 

limites previstos no art. 19 do Decreto Federal n° 6.660/2008. 

 

3.2 Recursos hídricos 

Conforme consta no EIA/RIMA, segundo a divisão de bacias hidrográficas do estado de Minas 

Gerais, a Agroindustrial Delta de Minas encontra-se nos limites internos da Bacia Hidrográfica 

do Rio São Francisco. A localização do empreendimento está compreendida no divisor de 

duas Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos, a SF3 – Rio Paraopeba e a SF5 – 

Rio das Velhas, região conhecida como Médio Rio das Velhas, sendo que os principais cursos 

de água superficiais no entorno do empreendimento, localizados na área de influência direta 

(AID), são o córrego Macuco (na parte sul da mina) e ribeirão do Matadouro (na parte nordeste 

e noroeste da mina). 

O capítulo dedicado aos estudos hidrogeológicos tem como base dados secundários, como 

cartas topográficas do IBGE e informações obtidas junto ao IGAM e comitês de bacias, além 

de observações e levantamentos de campo realizados dentro da Área de Influência Indireta 

(AII) do empreendimento, tendo sido realizada uma campanha de campo para o 

reconhecimento, coleta e atualização dos dados anteriormente levantados em escritório.  

O inventário de pontos de água foi realizado na área de Influência Indireta do empreendimento 

onde encontram-se as sub bacias do ribeirão Matadouro e dos córregos Macuco, do Machado, 

Pinhões e Bananal, sendo todos estes córregos afluentes da margem direita do ribeirão 

Matadouro, ainda dentro da área de influência indireta do empreendimento. Neste inventário 

foram cadastrados 07 poços de monitoramento pertencentes a Agroindustrial Delta, 03 poços 

tubulares, 03 pequenas barragens na bacia do córrego Macuco (montante da mina), além de 

03 pequenas barragens e 04 lagoas na bacia do ribeirão Matadouro, todas a jusante da cava 

da Mina Mata Grande. Foram cadastrados também quatro pontos de controle de qualidade de 

águas superficiais, sendo dois pontos no ribeirão Matadouro, montante e jusante da cava e 

dois pontos no córrego Macuco, a montante e jusante da cava. 

Segundo o modelo hidrogeológico apresentado, as unidades aquíferas presentes na área 

estão representadas pelo: “aquífero freático superior”, assim denominado por estar localizado 

nas partes elevadas do relevo e ser representado pelo manto de alteração e também 

representado pelas coberturas aluvionares existentes nos leitos e margens dos córregos 

locais. O estudo relata que este aquífero “desempenha importante função na recarga dos 

aquíferos inferiores e na manutenção dos fluxos de base locais”. Abaixo do “aquífero freático 

superior”, principalmente a oeste da área onde ocorre o maior processo de carstificação, tem-

se um “aquífero fissuro-cárstico”, que apresenta circulação de fluxo intermitente, limitado na 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Subsecretaria de Gestão e Regularização Ambiental Integrada 
Superintendência Regional de Regularização Ambiental Central Metropolitana 

PA COPAM No 
00348/1998/014/2015 

09/12/2019 
Pág. 33 de 187 

  

Rua Espírito Santo, nº 495, Centro, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30.160-030 
Telefax: (31) 3228-7700 

sua base pelos gnaisses do embasamento e, aquífero cárstico mais desenvolvido a jusante 

da área da mina Mata Grande. O estudo ressalta ainda que “estes aquíferos, conectados entre 

si, apesar de origens e comportamentos hidráulicos distintos constituem um conjunto único de 

armazenamento de águas subterrâneas na região”.  

A caracterização das áreas de recarga, circulação e descarga do(s) aquífero(s) foram 

abordados, mostrando que a Área de Influência Indireta - AII pode ser considerada como zona 

de recarga dos aquíferos, sendo a principal localizada a oeste da cava principal, onde ocorrem 

afloramentos de paredões de calcário, em cotas mais elevadas, próximos ao divisor de águas 

entre as bacias hidrográficas dos rios Paraopeba e das Velhas. Esta é a região onde ocorre o 

maior nível de carstificação em toda a AII do empreendimento e onde estão localizadas as 

cavidades: Gruta do Trevo V, a Caverna Passagem do Urubú, a Caverna do Urubú, a Caverna 

Crista Quartzo / Calcita, a Caverna Local da Guseira II, a Caverna Lapa da Orelha e as Grutas 

da Mata Grande I e II. Também nesta área já na vertente do rio Paraopeba se encontra a 

Gruta Rei do Mato. 

No EIA/RIMA consta ainda que a recarga dos aquíferos locais tem como fonte principal a 

precipitação, seja de forma direta – em afloramentos e cava de minas - ou de forma indireta, 

através da infiltração em solo e posterior percolação e, em relação à descarga dos aquíferos, 

essa se dá nas áreas mais baixas. O estudo cita que na AII do empreendimento, “as descargas 

ocorrem ao longo dos vales do ribeirão Matadouro e dos córregos Macuco, do Machado, 

Pinhões e Bananal”. 

Quanto a potenciometria, nos aquíferos porosos freáticos as direções de fluxo da água 

subterrânea têm comportamento semelhante ao das drenagens superficiais. Nos aquíferos 

cársticos, cársticos/fissurados e fissurados o fluxo subterrâneo se desenvolvem a partir das 

descontinuidades (canais de dissolução, fraturas, falhas, juntas, diaclases...) existentes nas 

rochas das Formações Serra de Santa Helena, Sete Lagoas e do Complexo Belo Horizonte. 

Na Área de Influência Indireta do empreendimento os fluxos subterrâneos nos aquíferos 

fissuro-cársticos e fissurados apresentam direções NW e NE, porém com direção final no 

sentido NE na direção do fluxo de base regional representado pelo ribeirão Matadouro. 

Localmente, segundo os estudos e mapa potenciométrico apresentado (Figura 13) “verifica-

se um divisor de águas subterrâneas na área da mina, sendo que ao sul da cava os fluxos 

subterrâneos se direcionam para o córrego Macuco e ao norte da cava os fluxos subterrâneos 

se direcionam para o ribeirão Matadouro”. 
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Figura 13 - Potenciometria local considerando os níveis de água dos piezômetros em fevereiro de 2011. 

 

Fonte: EIA/RIMA 

No EIA/RIMA descreve que “atualmente a cava da mina Mata Grande se encontra na cota 805 

metros, sendo que o N.A. ainda não foi atingido”. Ressalta-se que no âmbito deste processo 

de licenciamento não está autorizado o rebaixamento do lençol freático durante o avanço da 

cava. Desta forma, as operações de lavra deverão se restringir a cotas das zonas não 

saturadas, sendo condicionado a este parecer a comprovação do pit da cava e da 

potenciometria na área.  

Em relação ao abastecimento do empreendimento, a demanda de água é de 43,9 m3/dia, 

totalizando 1317,0 m3/mês para atender as finalidades de consumo humano nas instalações 

administrativas, sanitárias e refeitório, bem como umectação de vias, lavagem de máquinas e 

aspersão no britador.  

O empreendimento detinha a Portaria de Outorga n° 1746/2010 para captação de água 

subterrânea em poço tubular profundo, cujo processo de Renovação, sob n° 6195/2015 foi 

indeferido fundamentado no artigo 11 da Portaria 49/2010, através da publicação da portaria 

2164/2019. Diante disto, o empreendedor optou em suprir sua demanda hídrica através da 

contratação de empresa para fornecimento de água através de caminhão pipa.   
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3.3 Fauna 

Levantamento de fauna  

Foi realizado o levantamento da fauna entre os meses de setembro e outubro de 2013 

(estação seca), dezembro de 2013 (estação chuvosa) e março de 2014 (estação chuvosa), 

comparando-se dados obtidos através de estudos secundários. 

Os estudos tiveram como objetivos o levantamento das espécies de répteis, anfíbios, 

mamíferos, aves e peixes das áreas de estudo; bem como o registro de dados de ocorrência 

das espécies diagnosticadas, ressaltando seu status de conservação e endemismo, habitat 

preferencial, estrutura trófica e interesse econômico.  

Avifauna 

Os métodos empregados para a coleta dos dados foram Lista de Mackinnon e captura através 

de Redes de Neblina. O período utilizado para realização do trabalho de campo contemplou 

10 dias, sendo 5 dias entre os meses de setembro/outubro contemplando a estação seca e 5 

em dezembro contemplando a estação chuvosa.  

Para a Lista de Mackinnon foram utilizados oito pontos amostrais e para a Rede de Neblina 

em 10 pontos. 

Mastofauna  

Foram utilizadas 36 armadilhas de arame galvanizado para a captura de pequenos mamíferos, 

(Tomahawk) de tamanho pequeno (11 x 11 x 20cm) com isca suspensa composta de banana, 

pasta de amendoim e sardinha, sendo dispostas em intervalos de 10 metros entre armadilhas, 

instaladas no solo e entre 1,5m de altura do solo a fim de capturar tanto espécies escansoriais 

quanto arborícolas. Em conjunto foram utilizadas armadilhas de interceptação e queda com 

cerca-guia (pitfall). Todas as armadilhas foram verificadas diariamente e as iscas trocadas em 

dias alternados ou conforme necessidade por cinco noites consecutivas em cada uma das 

campanhas. 

Para os mamíferos de médio e grande porte foram utilizados vários métodos, diretos e 

indiretos, sendo: armadilha fotográfica, observações diretas, busca por vestígios 

entrevistas/questionários. 

Foram utilizadas cinco armadilhas fotográficas digitais, instaladas em árvores a 

aproximadamente 30cm do chão, e os pontos de amostragem foram escolhidos com base em 

características da vegetação, proximidade a corpos de água assim como por evidências 

diretas ou indiretas acerca da presença de mamíferos. O equipamento foi programado, a 

princípio, para disparos em intervalos mínimos de 10 segundos entre as fotografias e 

funcionamento contínuo (24 horas).  
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Este método consiste na identificação das espécies através de vestígios deixados no 

ambiente. As pegadas foram identificadas através do guia Rastros de Mamíferos Silvestres 

Brasileiros. 

Para visualização e/ou audição dos mamíferos foram realizadas caminhadas seletivas em 

trilhas que atravessam os diferentes ecossistemas de interesse, presentes na área 

inventariada, identificando as espécies observadas e/ou ouvidas.  

Houve  aplicação de entrevista e questionário com pessoas que comprovadamente conhecem 

a área inventariada resultam em dados complementares aos outros métodos utilizados. Foram 

coletados dados com, local e data do avistamento, mamíferos observados e características 

do ambiente. 

Foi apresentada uma tabela contendo 22 pontos amostrais para a classe da mastofauna. 

Herpetofauna  

Foram utilizadas armadilhas de interceptação e queda com cercas-guia (Pitfall traps). As 

armadilhas foram prioritariamente dispostas em fisionomias mais sensíveis, como fragmentos 

de mata, sempre que o substrato permitia a instalação dos baldes. As armadilhas foram 

compostas por baldes de sessenta litros, enterrados com sua abertura ao nível do solo. Os 

baldes foram interligados por cercas de lona plástica com dimensões de 10,0 m de 

comprimento por 1,0 m de altura. Em cada uma das localidades amostradas neste estudo foi 

instalada uma linha de armadilhas composta por sete baldes de 60 litros, sendo que os baldes 

foram furados na base para que não houvesse acúmulo de água, evitando afogamento dos 

indivíduos capturados. Houveram 16 pontos amostrais para a o grupo da herpetofauna.  

Os métodos empregados na coleta ativa foram: Procura Ativa Diurna, Procura Ativa Noturna 

e Procura Tipo Road Sampling.  

A Procura Ativa visou o registro de espécimes da herpetofauna por meio da observação direta. 

Consistindo basicamente, no deslocamento lento pelas áreas de interesse à procura de 

indivíduos, estendendo-se a investigação a locais específicos como micro-habitats: tocas, sob 

troncos e pedras, margens de riachos, sob acúmulo de folhagens, para o encontro de répteis 

e anfíbios. A procura diurna também foi realizada através de procura limitada por tempo 

percorrendo-se transectos diurnos à procura de indivíduos da herpetofauna por um período 

de 1 hora;  

A Procura Ativa Noturna se destaca em procura de anfíbios anuros, que emitem vocalizações, 

principalmente na época de reprodução. Para a realização desta metodologia foram 

estipulados micro-habitats e sitios reprodutivos em cada um dos pontos de amostragem. 

Consistiu na procura feita de carro por animais em estrada. Foi realizada durante os percursos 

entre os pontos de coleta, tanto durante o dia quanto durante a noite.  
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A procura ativa foi realizada durante o deslocamento de um ponto de amostragem a outro. As 

procuras começavam por volta das 9:00h e se estendiam até por volta das 16:00h. O período 

noturno foi utilizado para as procuras ativas noturnas que serviram principalmente para a 

localização de anfíbios por meio de zoofonia. 

Ictiofauna  

Para as amostras quantitativas foram utilizadas redes de emalhar (10 metros de comprimento 

por 1,5 m de altura e das malhas com 1,5 entre nós adjacentes) no ponto 8. A rede foi armada 

no final da tarde e retirada na manhã do dia seguinte, permanecendo na água por 

aproximadamente 12 horas de esforço. As amostras quantitativas com peneiras e arrasto de 

malhas 2 mm foram realizadas nos córregos das micro bacias citadas as quais deságuam no 

rio das Velhas. Para esta amostragem foram realizadas arrastadas e peneiradas no trecho de 

~15 m nos corpos d'água durante o período de 15 minutos. Foram selecionados 11 pontos 

amostrais. 

Posteriormente os espécimes foram separados por ponto e tipo de petrecho utilizado na 

captura.  

Em laboratório foi realizada biometria dos espécimes capturados. Posteriormente foram 

fotografados, acondicionados em sacos plásticos, etiquetados com indicação de sua 

procedência, data e armazenados em recipientes contendo solução de formalina a 10%. 

A captura por unidade de esforço (CPUE) dos pontos localizados nas áreas de influência direta 

e indireta foi avaliada através da relação entre a abundância dos peixes e a área do curso 

d’água amostrado, sendo o comprimento do trecho amostrado multiplicado pela largura do 

curso d’água.  

 

Resultados dos dados primários 

Avifauna 

De acordo com o Atlas das Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade em Minas 

Gerais,   área proposta para o empreendimento está inserida na categoria de extrema 

importância, atuando como corredor ecológico entre as UCs. Foram registrados 227 

exemplares da avifauna através das campanhas de campo. 

 Em relação as espécies migratórias, destaca-se que as campanhas de campo foram 

realizadas durante a época reprodutiva das aves (setembro a janeiro), época de abundante 

alimento disponível, o que favorece a aparição de espécies migratórias. As aves com 

características migratórias e migratórias parciais registradas foram: suiriri (Tyrannus 

melancholicus), enferrujado (Lathrotriccus euleri), tesourinha (Tyrannus savana), peitica 

(Empidonomus varius), viuvinha (Colonia colonus), noivinha-branca (Xolmis velatus), bem-te-

vi-rajado (Myiodynastes maculatus), saí-andorinha (Tersina viridis), figuinha-de-rabo-castanho 
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(Conirostrum speciosum), andorinha-pequena-de-casa (Pygochelidon cyanoleuca), 

andorinha-serradora (Stelgidopteryx ruficollis) e o gavião-pato (Spizaetus melanoleucus). 

O capacetinho-do-oco-do-pau (Poospiza cinerea), endêmico do Cerrado, e o gavião-pato 

(Spizaetus melanoleucus), são aves de grande sensibilidade quando à perturbações 

ecológicas, sendo que esta última foi avistada apenas durante a estação chuvosa (2ª 

Campanha).  

O sebinho-de-olho-de-ouro (Hemitriccus margaritaceiventer)  tem sua distribuição está restrita 

ao Cerrado, Caatinga e Pantanal. 

Foram registradas 5 espécies consideradas cinegéticas: inhambu-chororó (Crypturellus 

parvirostris), rolinha-roxa (Columbina talpacoti), pombão (Patagioenas picazuro), pomba-

galega (Patagioenas cayannensis) e pomba-de-bando (Zenaida auriculata).  

Destacam se três espécies bioindicadoras, sendo elas aves incomuns e predadores de topo 

de cadeia: Strix huhula, Bubo virginianus e Spizaetus melanoleucus.  

A coruja-preta (Strix huhula), endêmica da América do Sul, e apesar de ter ampla distribuição 

geográfica, é considerada uma espécie escassa, e com um status de conservação que talvez 

mereça uma reavaliação. Geralmente é registrada a baixas altitudes, habita florestas úmidas 

com árvores altas, sendo encontrada também em ambientes antropizados como cafezais e 

bananais. Foi identificada por sua vocalização, próxima ao ponto 1 durante a 1ª Campanha.  

O jacurutu (Bubo virginianus), habita matas secas, matas mesófilas, cerrados, matas de 

galeria, a zona rural e o Pantanal mato-grossense. Ambas as aves são animais que controlam 

a cadeia alimentar, já que se alimentam de serpentes, pequenos roedores e por vezes até 

insetos.  

O capacetinho-do-oco-do-pau (Poospiza cinerea), endêmico do Cerrado, e o gavião-pato 

(Spizaetus melanoleucus), e são aves de grande sensibilidade quanto a perturbações 

ecológicas.  

Conforme os estudos ambientais, a maioria das espécies amostradas são consideradas de 

sensibilidade baixa (88 espécies) e sensibilidade média (21 espécies). Algumas das espécies 

de baixo nível de sensibilidade encontradas são: gavião-carijó (Rupornis magnirostris), garça-

branca-pequena (Egretta thula), rolinha-roxa (Columbina talpacoti), anu-branco (Guira guira), 

beija-flor-tesoura (Eupetomena macroura), tiziu (Volatinia jacarina), joão-teneném (Synallaxis 

spixi) , vira-bosta (Molothrus bonariensis) e pitiguari (Cyclarhis gujanensis). Dentre as aves de 

sensibilidade média citar: seriema (Cariama cristata), arapaçu-de-cerrado (Lepidocolaptes 

angustirostris), tucano-toco (Ramphastos toco), tuim (Forpus xanthopterigyus), enferrujado 

(Lathrotriccus euleri) e o sebinho-de-olho-de-ouro (Hemitriccus margaritaceiventer). Duas 

espécies aparecem como sensibilidade alta à perturbações ecológicas, o capacetinho-do-oco-

do-pau (Poospiza cinerea), e o gavião-pato (Spizaetus melanoleucus).  
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Ressalta-se que nas áreas de influência, tanto direta quanto indireta da Agroindustrial Delta 

de Minas S/A a presença de gramíneas exóticas, além da atividade agropecuária, bem como 

atividades sujeitas a riscos de agentes externos como fogo, inseticidas e espécie invasoras. 

A fragmentação de hábitats 

A fragmentação regional e a proximidade de áreas urbanas dificultam a dispersão dos animais 

e reduz o tamanho das populações, além de aumentar a possibilidade da caça ilegal, 

contribuindo para a ocorrência de uma avifauna mais generalista, com sensibilidade baixa em 

sua maioria. Destaca-se ainda  

A presença de animais domésticos e animais exóticos na área de estudo, como o cão-

doméstico (Canis familiaris), o bico-de-lacre (Estrilda astrild) e o pombo-doméstico (Columba 

Livia) que podem agir como  possível predador de espécies silvestres, bem como 

transmissores de doenças para a fauna nativa, consecutivamente. 

A curva do coletor apresentada para a área de estudo não aponta tendência para estabilidade 

de espécies, sugerindo que a comunidade de aves da Agroindustrial Delta de Minas S/A pode 

ser maior do que a registrada durante os dias de amostragem. 

Matofauna 

A amostragem de pequenos mamíferos voadores foi realizada nos dois períodos sazonais 

onde foram capturados 44 indivíduos, sendo: Desmodus rotundus, Diphylla ecaudata, Anoura 

geoffroyi, Glossophaga soricina, Carollia perspicillata, Artibeus planirostris, Sturnira lilium, 

Platyrrhinus lineatus e Myotis sp.  

Segundo os estudos, dentre os quirópteros amostrados não há espécies cinegéticas, raras, 

guarda-chuva,  endêmicas, bioindicadoras ou ameaçadas de extinção. 

A região é indicada como área de “importância biológica extrema” para a conservação da 

biodiversidade em Minas Gerais e citada como prioritária para investigação científica. Embora 

se encontre descaracterizada, ainda abriga mastofauna representativa, tendo fragmentos 

remanescentes importantes para espécies de mamíferos como o tapeti (Sylvilagus 

brasiliensis), veado (Mazama sp.), o quati (Nasua nasua) e o cachorro-do-mato (Cerdocyon 

thous). 

Em relação aos pequenos mamíferos não voadores, houve um total de 35 capturas, sendo 

n=23 durante a campanha de estação seca e n=12 durante estação chuvosa, catalogando 

uma riqueza de 4 espécies de pequenos mamíferos distribuídas em 2 ordens, Didelphimorphia 

(Didelphis albiventris e Gracilinanus agilis) e Rodentia (Necromys lasiurus e Oligoryzomys sp.) 

O esforço amostral foi calculado através do produto entre o número de armadilhas instaladas 

(60) e o número de noites (10) em que as mesmas permaneceram abertas em cada 

campanha. Sendo o esforço amostral de 160 gaiolas/noite e 140 baldes/noite perfazendo um 

esforço amostral total de 300 armadilhas/noite em cada uma das campanhas.  
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Segundo os estudos, foram registradas 13 espécies de mamíferos de médio e grande porte. 

Do total de registro de espécies, sete foram registradas por meio de visualização e/ou 

armadilha fotográfica, uma utilizando-se de vestígios e as outras cinco através de entrevistas 

e dados secundários. As armadilhas fotográficas somaram um esforço de captura de 4800 

armadilhas/hora. 

Os registros foram Dasypus novemcinctus, Callithrix penicillata, Cuniculus paca, Sylvilagus 

brasiliensis, Cerdocyon thous, Chrysocyon brachyurus, Procyon cancrivorus e Galictis cuja. 

Durante a execução do monitoramento de fauna confirmou-se por meio de dados primários a 

presença da espécie Leopardus guttulus (gato-do-mato) também para a área. 

A ausência de conexão entre os fragmentos, por linhas de vegetação e a presença de 

barreiras físicas, como rodovias e áreas antropizadas, dificulta o deslocamento tanto das 

espécies que utilizam o estrato arbóreo para seu deslocamento quanto daquelas que se 

locomovem pelo solo, diminuindo o fluxo das espécies e aumenta a possibilidade de 

isolamento.  

Como espécies cinegéticas, destacam-se as espécies Dasypus novemcinctus (tatu) registrada 

através de visualização direta e Cunicullus paca (paca) registrados através de armadilhas 

fotográficas, entrevistas e vestígios durante as duas campanhas.  

Destaca-se o Chrysocyon brachiurus (lobo-guará) registrado através das armadilhas 

fotográficas, e Cerdocyon thous (cachorro-do-mato) através de vestígios, como espécies raras 

e guarda-chuva. O C. brachiurus é também considerado uma espécie bandeira e 

bioindicadora. 

Destaca-se que algumas espécies registradas na Agroindustrial Delta de Minas S/A estão 

incluídas Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas de Extinção, entre elas Leopardus pardalis 

(jaguatirica), Leopardus tigrinus (gato-do-mato), Puma concolor (onça-parda) foram 

registradas apenas através de entrevista e levantamento de dados secundários. É importante 

salientar que espécies citadas em listas de ameaça de extinção são, em geral, aquelas mais 

exigentes e sensíveis às alterações ambientais.  

O Chrysocyon brachyurus e Leopardus tigrinus foram registrados através de métodos diretos, 

e estão na categoria Vulnerável, em listas estaduais e nacional. Assim serão realizados pelo 

empreendedor Programas de Monitoramento de Fauna, com ênfase em subprogramas 

específicos. 

Em reunião realizada no dia 28/11/2019, a SUPRAM-Central solicitou avaliação das espécies 

em categorias de ameaça de extinção, frente ao que trata os artigos 11º da Lei 11.428 de 22 

de Dezembro de 2006 e  2º e 5º da IN MMA 02 de julho de 2015, sendo apresentado o texto 

abaixo, de autoria do biólogo contratado pelo empreendedor, Adriano Marques de Souza: 

“Considerando o primeiro critério apontado no Art 2º da IN 02/15, cabe especial observância quanto à natureza do 
projeto. Por se tratar de um empreendimento já em operação e considerando o presente processo com o objetivo 
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de licenciamento da ampliação da lavra, observa-se uma determinada delimitação quanto aos estudos de 
alternativas locacionais e tecnológicas. Desta forma, as jazidas já exploradas devem ser respeitadas bem como as 
estruturas associadas, das quais todas encontram-se licenciadas. Portanto, considerando estes aspectos, a 
apresentação de um estudo de alternativas locacionais para o presente objeto não se aplica, uma vez que, 
conforme apresentado no item 17.1.4.6 do Volume 2 do EIA-RIMA de ampliação da Mina Mata Grande, o objeto 
de licenciamento possui viabilidade técnica-locacional do empreendimento já que integra as estruturas do 
empreendimento já licenciadas.  
 
Por sua vez, ao avaliar o segundo critério apresentado na referida Instrução Normativa, verifica-se que a área do 
processo de licenciamento se encontra num contexto marcante no que tange à fragmentação vegetacional. O 
objeto de licenciamento, referente à expansão da lavra, prevê a realização de supressão de vegetação para a 
viabilização do empreendimento planejado, com previsão de interferências em áreas ocupadas por Floresta 
Estacional Decidual em estágios inicial e médio de sucessão.  
 
Em vista das interferências planejadas e dos indivíduos pertencentes ao domínio Mata Atlântica previsto para a 
supressão, sob a ótica do Art 11º da Lei 11428/2016, estaria vedada a autorização para supressão destes 
indivíduos. No entanto, com respaldo no Art 2º da IN 02/15, entende-se que ainda que se tenha o registro da 
Chrysocyon brachyurus e Leopardus guttulus nas adjacências do empreendimento, a interferência pretendida nos 
fragmentos não causaria influências consideráveis para tal espécie ameaçada. Esta afirmativa justifica-se através 
da ausência de formação de corredores ecológicos entre os fragmentos avaliados e outras áreas remanescentes de 
vegetação, apontando para uma área com baixa importância para a conservação das duas espécies. O lobo guará 
e o gato do mato tem como necessidade grandes áreas naturais para a sua sobrevivência e manutenção de suas 
populações. Cabe ressaltar, ainda, a considerável distribuição geográfica dessas espécies. L. guttulus ocorre nas 
regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil, além do Paraguai e nordeste da Argentina (Nascimento 2010), 
ocupando geralmente ambientes variados, desde áreas mais abertas àquelas com vegetação densa. C. brachyurus 
habita áreas de vegetação aberta incluindo campos, cerrados e florestas de cerrado. São encontrados ao longo da 
América do Sul Central, desde o nordeste do Brasil até o norte do Uruguai.  
 
Considerando, por sua vez, o contexto mais abrangente onde área objeto de licenciamento se insere, observa-se 
um intenso processo de antropização relacionado não só ao empreendimento em questão, mas também à evolução 
do centro urbano na região. Esta circunstância colabora com a criação de barreiras na paisagem local e no 
isolamento dos fragmentos alvo do licenciamento. Estes aspectos, portanto, contribuem para o isolamento gênico 
de espécies de pequeno porte que habitam estes fragmentos e são inviáveis para suporte de espécies maiores.  
Por fim, pode-se inferir que todo o cenário apresentado nos aponta para uma área com uma relevância pouco 
considerável quanto à conservação das espécies Chrysocyon brachyurus e leopardus guttulus. No entanto, mesmo 
com a baixa relevância para a conservação das mesmas, no novo programa de monitoramento apresentado há a 
proposição de programas específicos para a fauna ameaçada de extinção visando a sua conservação, manejo e 
garantia da integridade dos indivíduos que porventura encontram-se no contexto do projeto.  
Já no que se refere à avaliação frente ao artigo 5º da Instrução Normativa MMA nº 02. 
 
Em virtude do tipo de matriz que a Agroindustrial Delta de Minas se encontra, particularidades ecológicas das 
espécies citadas (área de vida extensa, territorialidade, distribuição geográfica etc) bem como a avaliação dos 
resultados obtidos nas 12 campanhas de monitoramento trimestrais realizadas na área de estudo, sugere-se como 
medida de mitigação para assegurar a conservação das espécies a continuidade dos estudos que estão sendo 
realizados com ênfase para a frequência de ocorrência dessas duas espécies. Sugere-se, dessa forma, a inclusão de 
novos pontos de monitoramento na AID com o objetivo de se verificar a probabilidade de uso de áreas no entorno 
do empreendimento pelas espécies C. brachyurus e L guttulus. Com essa inclusão de novos pontos será possível, ao 
longo dos estudos, verificar se as mesmas possuem maior atividade na região de APP do empreendimento ou se 
acessam as áreas adjacentes por meio do número de registros. Para isso, sugere-se aumentar o esforço amostral 
por câmeras traps de 15 para 20 dias por campanha uma vez que, dessa forma, haverá registro suficiente para 
avaliar a frequência de ocorrência em cada estação amostral.  
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Ainda sobre os questionamentos solicitados sobre o registro de um espécime de C. brachyurus na rodovia 040, 
ressalta-se que o mesmo ocorreu próximo ao ponto 23K- 583513- 7828385 que está a cerca de 18 quilômetros de 
distância da Agroindustrial Delta de Minas em área próxima a remanescentes de mata bem mais expressivos. O 
questionamento aberto sobre a necessidade de uma passagem de fauna sob a rodovia é complexo pois demanda 
um estudo mais aprimorado sobre quais trechos da rodovia possuem áreas extensas de vegetação natural bem 
como uma melhor compreensão espaço-temporal das espécies existentes na área. É notória a importância de 
passagens de fauna para mitigar os impactos causados por atropelamento mas, nesse caso específico, não há como 
inferir sobre visto que o ponto de atropelamento pode ter ocorrido enquanto o animal se deslocou por longas 
distância na rodovia ou se o mesmo foi atropelado exatamente em, por exemplo, ao sair de uma trilha em algum 
fragmento. O interessante seria avaliar com a concessionária BR-040 AS que administra o trecho sobre quais 
estudos foram realizados bem como avaliar o que está sendo feito com os dados coletados com o monitoramento 
de fauna atropelada. Neste caso, entendo que o registro citado não tem relações com as atividades da 
Agroindustrial Delta de Minas uma vez que o espécime monitorado na área foi registrado durante a campanha de 
setembro de 2019 (8 meses após o atropelamento relatado).“ 

 

Herpetofauna 

O levantamento obteve 336 registros distribuídos em um total de 22 espécies, pertencentes a 

10 famílias. As famílias com maior número de registros e consequentemente as mais 

abundantes foram as famílias de anfíbios, sendo a Hylidade com maior riqueza e a 

Leptodactylidae a maior riqueza de 4 espécies, no entanto sendo mais abundante. 

Segundo os estudos, a curva do coletor não se mostrou constante, significando que outras 

espécies ainda poderão ser encontradas. Segundo CAIN, 1938 a suficiência amostral é 

atingida quando um cincremento de 10% no tamanho da amostra corresponde a um 

incremento de 10% ou menor no número de espécies levantadas. Porém os 10% foram 

atingidos, indicando que o esforço de captura empregado, somando as metodologias, 

amostrou satisfatoriamente a riqueza da herpetofauna. 

A maioria das espécies encontradas na área de estudo foram classificadas como frequentes 

e abundantes. Dentre os anuros com facilidade adaptativa estão Physalaemus cuvieri, 

Odontophrynus cultripes, Scinax fuscovarius, Dendropsophus minutus, Dendropsophus 

rubicundulus, Leptodactylus fuscus, Leptodactylus mystaceus, Leptodactylus latrans e 

Leptodactylus mystacinus. 

Anfíbios como Hypsiboas crepitans e Rhinella crucifer, assim como os largartos Ameiva 

ameiva e Tropidurus itambere, alem da cascavel (Crotalus durissus), apresentaram 

preferência pelo período de estação seca. 

Na estação chuvosa não houve novos registros para serpentes ou largartos. Foram 

registrados anfíbios, como: Hypsiboas faber, Hypsiboas lundii, Dendropsophus minutus, 

Dendropsophus rubicundulus, Leptodactylus latrans, Physalaemus sp., e Siphonops 

annulatus. 

O anfíbio Leptodactylus labyrinthicus é indicado na literatura como potencial ocorrência na 

área, sendo comumente utilizada como alimento.  
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A Hypsiboas crepitans, da família Hylidae foi inventariada in loco, sendo restrita a ambiente 

florestado e com pouca tolerância e impacto de origem antrópica. 

Destaca-se que Tropidurus itambere, pois foi o primeiro registro para o município de Sete 

Lagoas, sendo que possivelmente esse registro demanda um maior esforço para consolidar a 

ocorrência dessa espécie e ampliar a zona de ocorrência. 

Não foram encontradas espécies raras, ameaçadas de extinção ou endêmicas. 

Ictiofauna 

Foram registradas 07 espécies de peixes, sendo o lambari do rabo vermelho (Atyanax 

fasciatus), a piaba  

(Hyphessobrycon santae), a piaba (Serrapinnus heterodon), o cascudo (Hypostomus lima), o 

cará (Australoheros facetus) considerados autóctones a bacia do São Francisco, e o 

barrigudinho (Poecilia reticulata)  e a tilápia (Oreochromis niloticus) consideradas não nativas. 

Nos pontos localizados na área de influência do empreendimento, foram capturados 155 

indivíduos. A espécie que apresentou maior número de indivíduos capturados foi o 

barrigudinho com 138 espécimes. A tilápia e o lambari-do-rabo-vermelho foram as espécies 

com menor representatividade na área de influência com apenas 01 individuo capturado para 

cada espécie.  

Durante o presente estudo não foram registrados espécimes de peixes na ADA do 

empreendimento. 

Não foram observadas espécies incluídas em categoria de listas de espécies ameaçadas de 

extinção de âmbito estadual e federal. 

De acordo com o estimador de riqueza (Jacknife 1), a amostragem não detectou todas as 

espécies presentes na área de estudo, pois não atingiu a amplitude de espécies estimadas. A 

riqueza observada na área de influência do empreendimento foi de 07 espécies, enquanto a 

riqueza estimada foi de 9-15 espécies. 

Segundo os estudos, a ictiofauna registrada apresenta dominância de espécies tolerantes a 

ambientes severamente degradados, como também predominância de peixes não nativos na 

área de influência. A baixa diversidade e a inexpressiva similaridade entre alguns locais 

amostrados também está relacionado com a degradação ambiental encontrada na região. 
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3.5 Cavidades naturais subterrâneas 

Trata-se de empreendimento que irá ocasionar impactos em cavidades naturais subterrâneas. 

Diante disso, o empreendedor realizou estudos espeleológicos com base nas normativas 

vigentes. Serão apresentadas neste tópico as principais informações que foram utilizadas pela 

equipe técnica para a análise desses estudos. A avaliação aqui exposta pautou-se 

notadamente no disposto na Instrução de Serviço SISEMA n° 08/2017 - Revisão 1. 

Destaca-se que as avaliações presentes neste item versam sobre: (i) prospecção 

espeleológica realizada pelo empreendedor e, consequentemente, a composição da amostra 

de cavidades; (ii) da definição de área de influência das cavidades inseridas no contexto do 

empreendimento; e (iii) da avaliação dos impactos decorrentes do empreendimento sobre o 

patrimônio espeleológico. É importante frisar que foram previstos impactos negativos 

irreversíveis em cavidades, contudo, estes impactos não foram autorizados neste momento, 

uma vez que os requisitos para definição de relevância de algumas cavidades não foram 

atendidos. No entanto, há de se considerar que caso ocorra o atendimento das pendências e, 

as cavidades com previsão de impactos negativos irreversíveis não detenham a classificação 

de máxima relevância, a supressão de cavidades poderá ser autorizada posteriormente por 

meio de Adendo ao Parecer Único. 

 
Prospecção Espeleológica 

A primeira prospecção espeleológica que consta dos autos do processo em tela foi 

protocolada em janeiro de 2015, anexa ao Estudo de Impacto Ambiental do Empreendimento 

(protocolo SIAM n° 70236/2015), sob responsabilidade do geógrafo Eduardo Abjaud Haddad 

(CREA MG 87663D - ART 14201400000002123897). O estudo considerou toda a propriedade 

da Agroindustrial Delta de Minas S.A acrescida do entorno de 250 metros, e não somente a 

ADA do projeto e entorno de 250 metros. Este estudo identificou, segundo as descrições, 74 

feições cársticas (29 cavernas, 8 abismos, 14 abrigos e 23 reentrâncias). 

Em setembro de 2017 foi realizada vistoria no empreendimento (Auto de Fiscalização 

78229/2017) para validação da prospecção espeleológica apresentada. Na ocasião, a 

densidade da malha de caminhamento foi considerada insatisfatória pela equipe técnica da 

SUPRAM CM, tendo em vista que foram identificadas oito novas feições durante a vistoria 

(denominadas CAV-S01, CAV-S02, CAV-S03, CAV-S04 e CAV-S05, CAV-S07, CAV-S08 e 

CAV-S09). Exceto pela CAV-S07, todas essas feições apresentam desenvolvimento linear 

inferior a cinco metros. Adicionalmente, foi constatada a necessidade de revisão 

espeleométrica dos mapas topográficos apresentados.  

O empreendedor apresentou a revisão do relatório de prospecção espeleológica, no qual 

foram amostradas 69 feições, identificadas como 35 cavidades com desenvolvimento linear 

(DL) superior à cinco metros, 28 com DL inferior à cinco metros e seis abrigos. Uma nova 
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vistoria foi realizada pela equipe da SUPRAM CM em janeiro de 2018 (AF 104622/2018), para 

validação dos estudos espeleológicos apresentados, quando foi constatada a existência de 

outras duas cavidades à noroeste da ADA, não cadastradas anteriormente pelo estudo: BS-

01, localizada no interior da ADA, e BS-02, situada no entorno de 250 m da ADA.  Assim, novo 

adensamento da malha de prospecção foi solicitado ao empreendedor, com um novo relatório 

apresentado sob o protocolo Siam R01431371/2018. 

A prospecção final apresentada encontra-se ilustrada na  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 e a classificação das feições espeleológicas situadas no empreendimento é 

apresentada no Quadro 44. Após a compilação dos trabalhos realizados, foram registradas na 

área do empreendimento 64 cavidades naturais subterrâneas, e a localização em relação as 

áreas do empreendimento é apresentada na  

 

 

 

 

 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Subsecretaria de Gestão e Regularização Ambiental Integrada 
Superintendência Regional de Regularização Ambiental Central Metropolitana 

PA COPAM No 
00348/1998/014/2015 

09/12/2019 
Pág. 46 de 187 

  

Rua Espírito Santo, nº 495, Centro, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30.160-030 
Telefax: (31) 3228-7700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.  

Quadro 4. Feições espeleológicas identificadas no empreendimento da Agroindustrial Delta de Minas. 

Cavidade 

Coordenadas UTM 
SIRGAS 2000 - Fuso 23S Elevação 

DL 
(m) 

PH 
(m) 

Desnível 
(m) 

Área 
(m²) 

Volume 
(m³) 

UTM E UTM N 

B057 576352 7844405 851 7,7 7,5 1,1 10,2 17,5 

B065 576439 7844415 842 2,5 - - - - 

B077 576337 7844344 867 3,4 - - - - 

B078A 576285 7844399 870 4,3 - - - - 

B078B 576289 7844406 870 4,3 - - - - 

B079A 576269 7844427 898 8,4 7,9 1,5 30,3 68,4 

B079B 576265 7844429 896 4 - - - - 

B080 576279 7844294 850 7,3 7,1 0,9 14,2 12,0 

B088 576250 7844364 871 42,0 38,5 10,0 99,7 251,8 

B092 576167 7844583 856 2,4 - - - - 

B124 576282 7844571 865 38,3 36,0 4,4 53,9 133,5 

B125B 576290 7844549 861 2,8 - - - - 

B126 576285 7844559 857 4 - - - - 

B127A 576297 7844526 867 4,4 - - - - 

B127B 576298 7844520 867 4 - - - - 

B130 576268 7844522 877 8,3 7,1 1,8 13,3 23,9 

B130A 576270 7844522 877 2,2 - - - - 

B132 576858 7843564 827 13,7 12,9 4,0 17,7 61,2 

B132B 576861 7843566 827 12,9 12,3 3,3 11,3 25,3 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Subsecretaria de Gestão e Regularização Ambiental Integrada 
Superintendência Regional de Regularização Ambiental Central Metropolitana 

PA COPAM No 
00348/1998/014/2015 

09/12/2019 
Pág. 47 de 187 

  

Rua Espírito Santo, nº 495, Centro, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30.160-030 
Telefax: (31) 3228-7700 

Cavidade 

Coordenadas UTM 
SIRGAS 2000 - Fuso 23S Elevação 

DL 
(m) 

PH 
(m) 

Desnível 
(m) 

Área 
(m²) 

Volume 
(m³) 

UTM E UTM N 

B133 
(CAVS04) 

576803 7843585 852 4,5 - - - - 

B135 
(CAVS01) 

576842 7843655 845 2,8 - - - - 

B147 576215 7844609 869 4,8 - - - - 

B148A 576224 7844506 874 2,9 - - - - 

B148B 576212 7844500 876 3,8 - - - - 

B149 576201 7844621 870 19,7 13,1 7,4 15,2 28,1 

B151 576244 7844478 883 3,9 - - - - 

B154 576293 7844577 850 25,6 17,2 14,4 25,6 84,2 

B154A 
(BRN01) 576336 7844548 845 19,9 

16,2 1,9 42,1 62,3 

B155 
Lacraia 576052 7844679 835 125,9 

112,0 10,2 143,6 252,5 

B157 Gruta 
do Trevo 576056 7844689 821 140,0 

134,0 17,3 232,9 2157,8 

B162 576092 7844072 880 2,4 2,4 0 1,1 0,8 

B163 576132 7844080 868 9,2 6,4 4,9 6,2 19,5 

B163A 
(CAVS09) 

576132 7844080 868 4,5 - - - - 

B164 576133 7844125 847 9,9 8,0 3,0 10,0 23,8 

B166 576230 7844103 898 4,8     

B167 576233 7844116 911 4,2 4,2 0,0 17,0 11,7 

B186 576851 7843596 846 9,3 8,7 1,0 5,4 8,8 

B190 577208 7843805 823 4,1 - - - - 

B194 576886 7843595 820 4,7 - - - - 

B197 576849 7843593 837 11,5 10,7 1,6 23,1 32,6 

B197A 
(CAVS05) 

576848 7843590 837 1,3 - - - - 

B198 576852 7843645 848 16,5 9,1 7,2 19,0 37,8 

B199 
(CAVS02) 

576860 7843635 831 4,6 - - - - 

B200 
(CAVS03) 

576871 7843635 837 3 - - - - 

B201 
(CAVS08) 576141 7844067 831 6,3 

6,3 0,0 6,2 5,1 

B202 (CAV-
S10) 

576125 7844104 873 3,5 - - - - 

B203 
(BS01) 576542 7844524 847 18,8 

15,2 5,4 22,0 30,2 

B204 
(BS02) 576487 7844458 854 46,6 

43,1 6,3 34,4 72,2 

B205 576688 7844544 849 2,2 2,2 0 1,8 1,5 

B211 576513 7844525 849 3,1 2,9 1 1,4 0,8 

B222 576471 7844416 874 6,8 6,8 0,0 13,5 20,5 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Subsecretaria de Gestão e Regularização Ambiental Integrada 
Superintendência Regional de Regularização Ambiental Central Metropolitana 

PA COPAM No 
00348/1998/014/2015 

09/12/2019 
Pág. 48 de 187 

  

Rua Espírito Santo, nº 495, Centro, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30.160-030 
Telefax: (31) 3228-7700 

Cavidade 

Coordenadas UTM 
SIRGAS 2000 - Fuso 23S Elevação 

DL 
(m) 

PH 
(m) 

Desnível 
(m) 

Área 
(m²) 

Volume 
(m³) 

UTM E UTM N 

CAV-S07 575961 7843905 - 6     

Cristais de 
Quartzo e 

Calcita 
576192 7844101 915 25,3 21,7 2,5 101,0 96,9 

Cristais II 576128 7844116 877 241,3 221,5 7,2 603,5 1880,6 

Lapa da 
Orelha 576007 7843922 890 75,2 

75,2 1,0 228,4 230,1 

Lapa da 
Orelha II 576005 7843901 882 16,2 

15,9 2,6 44,8 65,4 

Loca da 
Guseira I 575934 7843980 880 19,6 

19,5 1,0 49,9 64,2 

Loca da 
Guseira II 575938 7843986 880 5,3 

5,3 0,2 16,8 21,1 

Mata 
Grande I 576975 7843693 793 359,3 

357,1 7,1 1253,8 3645,6 

Mata 
Grande II 576904 7843789 820 309,8 

309,8 21,3 1367,0 2445,0 

Mata 
Grande III 576867 7843673 818 150,5 

120,6 7,6 299,2 633,3 

Passagem 
do Urubu 576426 7844424 860 24,7 

24,7 8,2 88,0 261,3 

Trevo V 576305 7844555 838 182,5 179,5 5,9 685,6 1848,4 

Urubu 576291 7844199 878 85,0 79,9 3,2 333,4 760,3 
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Figura 14. Prospecção espeleológica realizada no empreendimento. 
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Figura 15. Localização das feições em relação as áreas de influência do empreendimento.
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Por fim, cabe ressaltar que houve registros de feições localizadas na ADA e no entorno de 

250 metros, que foram desconsiderados à medida que os estudos espeleológicos evoluiram, 

bem como a legislação específica foi alterada. Houve, neste sentido, a descaracterização de 

feições que   erroneamente foram classificadas como cavidades. São feições dos tipos abrigos 

e reentrâncias, para as quais não há previsão legal de proteção. Estas feições 

descaracterizadas encontram-se elencadas na tabela Erro! Fonte de referência não e

ncontrada.5. 

Quadro 5. Feições descaracterizadas como cavidades 

Código Posição UTM E UTM N Feição Justificativa 

B58 AID 576331 7844339 Abrigo 

Descaracteriza como cavidade com 
base nos dados apresentados por MC 

Ambiental (2017) protocolo 
R0283246/2017 

B125A AID 576292 7844546 Abrigo 
Classificada como abrigo no 

AF78229/2017 

B127 AID 576294 7844533 Abrigo 
Classificada como abrigo no 

AF78229/2017 

B152 AID 576256 7844438 Reentrância 
Desclassificada como cavidade no 

AF78229/2017 

B185 ADA 577146 7843822 Reentrância 

Descaracteriza como cavidade com 
base nos dados apresentados por MC 

Ambiental (2018) protocolo 
R0099669/2018 

B188 ADA 577199 7843814 Abrigo 
Classificada como abrigo no 

AF78229/2017 

B193 AID 576884 7843586 Abrigo 
Classificada como abrigo no 

AF78229/2017 

B97 AID 576249 7844071 Reentrância 
Desclassificada como cavidade no AF 

104622/2018 por não fechar plano 

 
 

Área de Influência sobre o Patrimônio Espeleológico 

Faz-se necessário destacar que o Parecer Único nº 33/2013, que serviu de adendo ao PU nº 

391/2009, definiu a área de influência para as cavidades Mata Grande I e Mata Grande II, 

conforme  Fonte: Figura16, extraída do parecer supracitado. 
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Figura 16.  Área de influência definida no PU nº 33/2013 para as cavidades Mata Grande I e Mata Grande 

II 

 

 Fonte: Figura 5 PU nº 33/2013. 

 

Com a progressão dos estudos espeleológicos na área da Delta Mineração novas cavidades 

foram identificadas e adicionadas à amostra espeleológica. Consequentemente, 12 cavidades 

foram cadastradas dentro do limite da área de influência supracitada, sendo elas: Mata Grande 

III, B132, B132B, B133, B135, B186, B194, B197, B197A, B198, B199 e B200. 

Além dessa área de influência de cavidades previamente aprovada pelo órgão ambiental, 

anexo ao Estudo de Impacto Ambiental do processo administrativo em tela, consta a proposta 

de área de influência de outras 26 cavidades, também inseridas no empreendimento, que foi 

elaborada pela empresa MC Ambiental e sob responsabilidade do geógrafo Eduardo Abjaud 
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Haddad (CREA MG 87663D, ART 14201400000002113635). Também constou deste 

protocolo a solicitação de readequação da área de influência da Gruta Mata Grande I. 

Adicionalmente ao exposto, foi emitido pela SUPRAM CM, no dia 14/03/2018, o ofício de 

informações complementares nº 379/2018 – DREG/SUPRAM CENTRAL/SENAD/SISEMA, 

que solicitou novos estudos para a proposta de delimitação da área de influência para as 

novas cavidades identificadas na área da Delta Mineração, bem como o detalhamento dos 

critérios utilizadas na proposta de readequação da área de influência da Gruta Mata Grande I 

(item 73). Como resposta foi protocolado o documento (protocolo SIAM R016895/2018) com 

os estudos que abarcaram os itens 72 e 73 do ofício exposto acima. Estas informações serão 

avaliadas no item a seguir, onde é definida a área de influência para as cavidades identificadas 

pelos estudos e que estão inseridas no contexto da área da Delta Mineração. 

 

Área de influência de cavidades 

Para a definição da área de influência do patrimônio espeleológico, as cavidades foram 

analisadas em três grupos distintos, conforme documento apresentado com a proposta de 

definição da área de influência (Quadro 6). 

Tabela 6. Grupos de análise de áreas de influência de cavidades 

  Cavidades 

Grupo 1 B057, B065, B077, B078A, B078B, B079A, B079B, B080, B088, B092, B124, 
B125B, B126, B127A, B127B, B130, B130A, B147, B148A, B148B, B149 ,B151,  
B154, B154A (BRN01), B155 Lacraia, B157 Gruta do Trevo, B162, B163, 
B163A (CAVS09), B164, B166, B167, B201 (CAVS08), B202 (CAV-S10), B203 
(BS01), B204 (BS02), B205, B211, B222, CAV-S07, Cristais de Quartzo e 
Calcita, Cristais II, Lapa da Orelha, Lapa da Orelha II, Loca da Guseira I, Loca 
da Guseira II, Passagem do Urubu, Trevo V, Urubu 

Grupo 2 B132, B132B, B133 (CAVS04), B135 (CAVS01), B186, B194, B197, B197A 
(CAVS05), B198, B199 (CAVS02), B200 (CAVS03), Mata Grande I, Mata 
Grande II, Mata Grande III 

Grupo 3 B190 

 

Os estudos foram apresentados com análises que contemplaram a caracterização hidrológica, 

espeleogênese, ambiente cavernícola, recursos tróficos disponíveis nas cavidades, fauna 

identificada durante as coletas bioespeleológicas, vegetação no entorno e efeito de borda. 

Ainda para o Grupo 1, as análises foram fragmentadas em subgrupos, de acordo com contexto 
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natural de inserção, representado pelos maciços calcários denominados como Lapa da 

Orelha, dos Cristais, do Urubu, do Trevo e da Passagem do Urubu.  

Entretanto, algumas cavidades que compõem a amostra espeleológica não foram abarcadas 

nos estudos de proposta de delimitação de área de influência. Conforme preconiza a 

resolução CONAMA nº 347/2004, no Art. 4º, § 2º, a área de influência será definida pelo órgão 

ambiental competente que poderá exigir estudos específicos às expensas do empreendedor. 

Esta superintendência julgou suficiente as informações entregues sobre as cavidades 

ausentes da proposta de definição de área de influência, portanto, estas cavidades são 

abarcadas nas áreas de influência definidas neste Parecer Único. 

Grupo 1 - Delimitação da área de influência para as cavidades 

O Grupo 1 se refere às cavidades localizadas na porção oeste do empreendimento. Os 

maciços onde estão inseridas as cavidades deste grupo atuam como divisor topográfico das 

bacias hidrográficas do córrego Boqueirão e ribeirão Matadouro. O córrego Boqueirão constitui 

um importante afluente do ribeirão Matadouro, com a confluência destes dois cursos d’água a 

cerca de 05 km das cavidades. É comum em regiões cársticas que as drenagens sejam 

marcadas por alternância de trechos superficiais e subterrâneos, onde os limites locais das 

bacias são de difícil delimitação, uma vez que o fluxo subterrâneo em alguns momentos ainda 

é desconhecido, sobretudo quando os divisores são afloramentos calcários, bastante 

fraturados e recortando a paisagem. Entretanto, não há evidências de drenagem perene ou 

intermitente próxima às cavidades, e também não foi observado durante as vitorias realizadas 

na área de estudo ou nos documentos apresentados à esta superintendência. 

Com base nos estudos de caracterização das cavidades e na proposta de definição de área 

de influência contidos nos autos do processo, bem como as vistorias realizadas pela equipe 

técnica da SUPRM CM (AF 78229/2017 e AF 104622/2018)  na área, constatou-se que as 

cavidades atualmente encontram-se desconectadas do lençol freático e não possuem 

drenagens perenes ou intermitentes. A influência hídrica resume-se ao acesso da água 

meteórica às cavidades a partir da zona entrada ou através da percolação por meio de fraturas 

e fendas existentes ao longo dos maciços. Em 10 cavidades foi apontada a presença de água 

de percolação, destas, três a presença foi não significativa (B57, B79a e B164), as demais 

(B154a, B163, B197a, B088, B124, B149 e Cristais II) foram classificadas com alguma 
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significância, seja pela formação de espeleotemas com origem em água de percolação ou 

pela presença de zonas de gotejamento em seu interior. 

A preservação da integridade dos afloramentos onde estão inseridas as cavidades, que são 

objeto de definição de área de influência, contribui para a manutenção dos eventos 

hidrológicos em direção ao interior do ambiente cavernícola, onde a água pluvial o acessa por 

meio de fraturas, fendas, diáclases, etc. Como os maciços constituem rupturas ao longo da 

paisagem, os eventos de vertente não se apresentam de maneira significativa para a dinâmica 

evolutiva ou sedimentar das cavidades, não é possível observar indícios claros de escoamento 

superficial desde o topo, que acessa as cavidades.  

Atualmente, também não há indícios que os processos espeleogenéticos das cavidades 

continuem ativos, e as ausências de canais de drenagem pluvial ou surgências apontam para 

um estágio fóssil. A continuidade da evolução das cavidades está relacionada à percolação 

da água da chuva que acessa a cavidade por meio de fraturas ou fendas ao longo do 

afloramento em que estão inseridas.  

Foi apresentado, pela consultoria responsável pela proposta de definição da área de 

influência, a espacialização dos maciços onde as cavidades estão inseridas ( 

 

 

 

 

 

 

Figura 17), sendo os afloramentos referente ao Grupo 1 localizados a oeste do 

empreendimento, onde estes são importantes para a continuidade das infiltrações de água 

pluvial e posterior percolação para as cavidades. Outro fator que corrobora para a manutenção 

dos maciços como área de influência de cavidades é a continuidade dos processos de aporte 

de sedimentos para o interior das cavidades, por meio de fraturas ou outras aberturas, ou até 

mesmo através da zona de entrada. Embora o aporte de sedimentos que atualmente ocorra 

não seja significativo, ele é responsável pela manutenção da dinâmica evolutiva das 

cavidades, dado à água meteórica que infiltra nos maciços, resultando na continuidade do 
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carreamento para o interior das cavidades dos sedimentos que antes estavam acumulados 

em fraturas ou fendas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Delimitação dos maciços aflorantes na área da Delta Mineração. 
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Fonte: MC Ambiental, 2018 

 

 

 

Caracterização da fitofisionomia do entorno das cavidades 
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A vegetação do entorno imediato das cavidades do Grupo 1 é formado por áreas de antigas 

pastagens e mata secundária. Faz-se a ressalva que no passado recente, o entorno dos 

afloramentos foi lavrado, o que ocorreu anteriormente às instalações atuais que são objeto de 

licenciamento, o que resultou na remoção da cobertura vegetal nativa, bem como a deposição 

de matacões próximos às antigas atividades de mineração, suprimindo em parte a vegetação. 

A atividade de pastagem, hoje sem esta destinação, possibilitou o crescimento de gramíneas 

nas porções sudoeste e noroeste da ADA. 

Segundo levantamento contido nos estudos de proposta de área de influência, a “vegetação 

encontra-se espaçada, menos densa e com árvores de menor porte, sendo a mata seca e as 

áreas com vegetação arbórea arbustiva as mais recorrentes (R0099669-2018, 2018). A essa 

escassez de vegetação nativa  teve como consequência a redução do volume  de recursos 

tróficos, composto por material vegetal, detritos e raízes, ao longo do piso das cavidades, e 

estes foram identificados preferencialmente próximos à zona de entrada das cavidades. O 

transporte destes elementos ocorre por ação do vento, água pluvial ou gravidade. 

Ainda que escassos, estes recursos foram identificados em todas as cavidades e, com relação 

às raízes, apresentaram “calibre médio, fino ou redes superficiais foram observadas junto ao 

sedimento do piso. Quando essas apresentavam maior calibre, localizavam-se próximas às 

entradas e pendiam do teto ou paredes”(R0099669-2018). 

Para a definição da área de influência, tem-se a necessidade de delimitação dos 

remanescentes florestais no entorno das cavidades avaliadas, para que os aportes dos 

recursos tróficos vegetais continuem a ocorrer no ambiente cavernícola. 

 

Identificação dos recursos tróficos e vias de aporte para as cavidades 

De acordo com as informações apresentadas na proposta de área de influência, predominam 

como recursos tróficos nas cavidades do Grupo 1o material vegetal, detritos e raízes. Os 

recursos tróficos decorrentes da ocupação da cavidade por troglóxenos e/ou acidentais, foram 

representados por guano, presente em 50% desse conjunto de cavidades, e por fezes de 

mamíferos, presente em 45% das cavidades. 

Além desses, carcaças foram identificadas na Gruta do Trevo V, Cristais de Quartzo, Caverna 

do Urubu e B167, e correspondiam, predominantemente, à indivíduos da ordem Chiroptera. 
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As fezes foram registradas nas cavidades B57, B124, B154A, B167, Cristais de Quartzo, Lapa 

da Orelha, Loca da Guseira I, IIe Caverna do Urubu, e corresponde, majoritariamente, à 

roedores. Bolotas de regurgito de corujas foram identificadas apenas na cavidade Cristais de 

Quartzo.  

Dessa forma, visando assegurar a manutenção da oferta de recursos para as populações de 

trogloxenos e acidentais e, consequentemente, o aporte indireto de recursos por esses 

agentes para as cavidades do maciço 1, toda a área coberta por vegetação nativa no entorno 

desses afloramentos foi integralmente contida nos limites de sua área de influência.  

 

Conectividade subterrânea 

A conectividade subterrânea foi avaliada a partir da análise da distribuição das espécies 

troglóbias/troglomórficas registradas pelos diagnósticos bioespeleológicos. No conjunto de 32 

cavernas avaliadas, foram registradas cinco morfo-espécies com tais características: 

Pseudosinella sp. 1, registrada na cavidade Mata Grande II; Pseudosinella sp. 10, registrada 

na Gruta Cristais II; Circoniscus sp. 2, registrada na Mata Grande III; Trichorhina sp.1, 

registrada nas cavidades Mata Grande III e Cristais II e Trichorhina sp.2, registrada nas 

cavidades Mata Grande I e Mata Grande II.  

De acordo com as informações apresentadas no laudo do especialista, Prof. Dr. Douglas 

Zeppelini Filho, o morfótipo Pseudosinella sp.1 apresenta ampla distribuição, com registros 

em cavidades situadas em diferentes regiões cársticas. O referido laudo também aponta que 

este morfótipo trata-se de um complexo de espécies crípticas, com ocorrência de, 

aproximadamente, 20 diferentes espécies. 

Quanto a morfo-espécie Trichorhina sp.1, não foi informado à esta Superintendência se 

houve o pareamento entre os morfótipos amostrados nas cavidades Mata Grande III, Cristais 

II e Mata Grande I, assim como não foi apresentado um parecer, de profissional especialista 

na ordem Isopoda, contendo informações quanto à distribuição desse morfótipo.  

Com relação a morfo-espécie Trichorhina sp.2, de acordo com o parecer apresentado, de 

autoria da Dra. Camile Sorbo Fernandes, o morfótipo não se encontra restrito ao ambiente 

subterrâneo e deve ser considerado como um animal troglófilo. No entanto, é oportuno 

destacar que exemplares troglomórficos de Trichorhina sp. também foram registrados na 
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Gruta Rei do Mato, segundo os dados do Plano de Manejo do Monumento Natural Estadual 

Gruta Rei do Mato (2012), e que tais exemplares foram considerados troglóbios,  pelo 

especialista em biologia subterrânea Dr. Rodrigo Lopes Ferreira1. O estudo apresentado, 

assim como o parecer, não informaram se foi realizado o pareamento entre o morfótipos de 

Trichorhina sp. amostrados nas cavernas inseridas no empreendimento e aqueles amostrados 

na Gruta Rei do Mato. Isso posto, será condicionante desse Parecer único a realização de 

uma análise completa e pormenorizada sobre a distribuição e status ecológico-evolutivo desse 

morfótipo, com realização de pareamento entre os exemplares supracitados, e a realização 

de amostragens no ambiente epígeo, com o intuito de obter informações efetivamente 

conclusivas. 

 

Configuração final da área de influência do Grupo 1 

Ao considerar a configuração atual da paisagem e o contexto de inserção das cavidades nos 

maciços dos grupos 1 e 2, separados entre si por alterações decorrentes das atividades 

minerárias e, consequentemente a impossibilidade de restauração do ambiente subterrâneo 

entre os maciços, não é possível a unificação dos maciços dos Grupos 1 e 2 em uma mesma 

área de influência. 

Diante do exposto, a área de influência definida para as cavidades do Grupo 1 é apresentada 

na Figura 18. Observa-se que há intercessão da área definida neste parecer com a ADA 

apresentada nos autos do processo.  

 

 

 

 

 

Figura 18. Mapa com definição de área de influência de cavidades abarcadas pelo Grupo 1 

                                                 
1 Instituto Estadual de Florestas. 2012. Plano de Manejo do Monumento Natural Estadual Gruta Rei do 

Mato. Encarte 1 – Diagnóstico. Disponível em http://biblioteca.meioambiente.mg.gov.br/index.html 
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É de suma importância destacar que na área de influência, aqui estabelecida, há cavidades 

com atributos com potencial para enquadrá-las no grau máximo de relevância (vide item 

Análise de Relevância de Cavidades contido neste Parecer único), assim, faz-se necessário, 

calcado no princípio da precaução, trazer à tona o Decreto Federal 99.556/1990, alterado pelo 

Decreto Federal 6.640/2008, que no art. 3º veda qualquer tipo de impacto negativo irreversível 

em área de influência de cavidade com grau máximo de relevância. Destaca-se que qualquer 

intervenção nesta área de influência deverá ser precedida de autorização por parte da 

SUPRAM CM. 

Grupo 2 - Delimitação da área de influência para as cavidades 

A área de influência definida no PU nº 391/2014, para as cavidades Mata Grande I e Mata 

Grande II, foi objeto de solicitação, por parte do empreendedor, de retificação de seus limites, 

que passaria a excluir a cavidade Mata Grande II e uma área de pastagem na porção sudeste. 

A exclusão pleiteada decorreu do pedido de supressão desta cavidade, , que se autorizado 
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fosse, não haveria, portanto, a necessidade da manutenção da área de influência desta 

cavidade contida no Grupo 2. 

Contudo, como há incertezas quanto à ocorrência de atributos que conferem à caverna Mata 

Grande II grau máximo de relevância (vide item Análise de Relevância de cavidades neste 

Parecer único), a autorização para supressão dessa cavidade, e alteração dos limites da área 

de influência do grupo 2, não serão concedidos no presente momento, contudo, tal pleito pode 

ser reavaliado futuramente, como Adendo ao parecer.   

É oportuno destacar que a área de influência para a Mata Grande I e Mata Grande II, 

apresentada no PU nº 33/2013, possui inconsistências quanto à espacialização de seus limites 

em interseção com a área da cava. Nota-se, pela Figura 19 que a porção distal da cavidade 

Mata Grande II encontra-se fora dos limites da área de influência, logo, faz-se necessária a 

retificação. Também é necessário o ajuste do trecho que se sobrepõe à área da UTM, à oeste 

da área anteriormente definida.  

Figura 19. Planimetria da cavidade Mata Grande II, representada em branco, extrapolando o limite da 
área de influência, representada em verde, definida no PU nº 33/2013. 
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Adicionalmente, tem-se que a proposta de retificação da área de influência do Grupo 2 

protocolada solicita a retirada do trecho a sudeste da área definida no Parecer Único nº 

391/2014, o que corresponde a uma área de pastagem. Este trecho foi avaliado em vistoria 

realizada sob o AF104622/2018, onde foram levantadas as seguintes considerações: 

“A alteração do Perímetro de Proteção da cavidade Mata Grande I foi solicitado pelo 

empreendedor alegando que o atual limite extrapola a propriedade da Agroindustrial Delta 

e também não condiz com a microbacia de inserção do afloramento onde localiza-se a 

Mata Grande I. Durante a vistoria, pode-se observar que a porção leste do perímetro, 

correspondente a área de pastagem, possui região de direcionamento de fluxo superficial 

para norte, sem atuar na contribuição hídrica da região rebaixada próximo à Mata Grande 

I. Atualmente a estrada que corta o trecho leste da Agroindustrial Delta atua como limite 

topográfico, impedindo que o fluxo superficial da área de pastagem atinja o entorno das 

cavidades.” (Fonte: AF nº 104622/2018) 

De fato, conforme Figura 20 a área de pastagem a sudeste da cavidade Mata Grande I 

apresenta direcionamento de fluxo superficial para norte, o mesmo direcionamento da 

microbacia de inserção do afloramento da cavidade. A estrada que separa o maciço, desta e 

das demais cavidades, atua como divisor de fluxos locais, impedindo qualquer direcionamento 

de águas pluviais partindo da área de pastagem para o entorno do maciço da Mata Grande I. 

Figura 20. Vertente de inserção do Maciço da Mata Grande I. Em A) observa-se o maciço da Mata 
Grande I a direita em primeiro plano e ao fundo a referida área de pastagem, sendo estas áreas 

segregadas por estrada inserida no interflúvio. Em B) observa-se a atuação da estrada como divisor 
local que define o direcionamento preferencial de fluxo superficial para norte sem conexão entre as 

áreas de pastagem a esquerda e o maciço a direita.  

 

 

B A 
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Diante do exposto, este parecer único retifica a área de influência definida no PU nº 33/2013, 

alterando seus limites à sudeste e noroeste, com exclusão do trecho de pastagem à jusante 

da estrada e inclusão da porção distal da caverna Mata Grande II na área de influência. A 

nova delimitação da área de influência dessas cavidades é apresentada na Figura 21.  

Destaca-se ainda que, apesar da identificação das novas cavidades no entorno da caverna 

Mata Grande I, que são B132, B132B, B133 (CAVS04), B135 (CAVS01), B186, B194, B197, 

B197A (CAVS05), B198, B199 (CAVS02), B200 (CAVS03) e Mata Grande III, estas não 

possuem elementos adicionais que pudessem demandar novos estudos de adequação da 

área de influência definida acima. Para tanto a área de influência do Grupo 2 engloba além 

das cavidades Mata Grande I e II, as cavidades elencadas acima.  

Figura 21. Delimitação da área de influência do Grupo 2. 
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Grupo 3 - Delimitação da área de influência para as cavidades 
 

O Grupo 3 é formado por uma única cavidade, denominada B190, localizada em afloramento 

no limite sudeste da ADA. A entrada estáno paredão oposto à frente da lavra, à 

aproximadamente 04 m de altura. À exemplo das demais cavidades identificadas na área da 

Delta Mineração, a B190 é seca e sem indícios de drenagens no interior ou conexão com o 

aquífero. 

Como apontado nas definições de área de influência supracitadas, a manutenção do maciço 

de inserção da cavidade B190 é suficiente para que ocorram eventos de percolação para a 

cavidade ou que acessem o ambiente epígeo pela zona de entrada, uma vez que a cavidade 

desenvolve-se em pequeno declive para o interior. 

A vegetação do entorno é caracterizada como mata-seca antropizada, composta por espécies 

arbóreas e arbustivas. No interior da cavidade foi observada a presença de serapilheira 

depositada ao longo do piso e, em maior concentração, nas proximidades da zona de entrada.  

O maciço onde se insere a B190 está circundado a noroeste pela cava da Delta 

Mineração, a sul e sudeste por uma estrada de acesso às áreas operacionais e à 

nordeste pela siderúrgica Multifer. A área de influência desta cavidade, definida neste 

Parecer Único, compreende o maciço de inserção e o fragmento florestal de entorno, 

conforme  
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Figura 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Delimitação da área de influência para o Grupo 3 (cavidade B190). 
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À exemplo das demais áreas de influência, a que corresponde a cavidade B190 tem 

sobreposição com a ADA objeto deste licenciamento, desta feita, não são autorizados, no 

âmbito deste parecer, quaisquer impactos negativos irreversíveis sobre essa cavidade e sua 

área de influência. 

Diante do exposto neste item, são definidas 3 áreas de influências que abarcam as 64 

cavidades identificadas na área da Delta Mineração, conforme Figura 23. As coordenadas dos 

vértices das áreas de influência são apresentadas em anexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Área de influência para as cavidades da Delta Mineração. 
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Análise de Relevância das Cavidades Naturais Subterrâneas 
Conforme protocolo de documentos no âmbito do processo, o empreendimento pretende 

promover impactos irreversíveis nas cavidades: B190, B203 (antiga BS01), Mata Grande II, 

B205 e B211. Com o objetivo de subsidiar a análise do pedido de supressão dessas 

cavidades, neste tópico é apresentada a análise dos documentos protocolados pelo 

empreendedor contendo a proposta de análise de relevância para as cavidades objeto de 

impactos negativos irreversíveis. 

O primeiro estudo com a proposta de avaliação do grau de relevância, de responsabilidade da 

empresa Carste Consultores Associados, contempla o diagnóstico espeleológico de 10 

cavidades (BRN – 01, Cristais de Quartzo e Calcita, Loca da Guseira I, Loca da Guseira II, 

Caverna do Urubu, Lapa da Orelha, Passagem do Urubu, Gruta Mata Grande I, Gruta Mata 
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Grande II e Gruta do Trevo V) e foi apresentado em cumprimento à condicionante nº 30 do 

Parecer único nº 33/2013 (protocolo SIAM R0177846/2014). O segundo estudo (protocolo 

SIAM R0283246/2017) é de responsabilidade da empresa MC Consultoria Ambiental, e 

contempla outras 22 cavidades inseridas no empreendimento (B57, B79A, B80, B88, B124, 

B130, B132, B132B, B149, B154, B155, B163, B164, B167, B186, B197, B198, Mata Grande 

III e Cristais II). Ambos os estudos foram elaborados considerando o Decreto Federal nº 

99.556/1990, alterado pelo Decreto Federal nº 6.640/2008, e a então vigente, Instrução 

Normativa MMA nº 02/2009. 

Em resposta ao ofício de informações complementares nº 379/2018 DREG/SUPRAM 

CM/SEMAD/SISEMA, foi apresentada a análise integrada dos dois estudos de relevância, 

contemplando também os resultados da campanha complementar do diagnóstico 

bioespeleológico, solicitado pela SUPRAM CM neste mesmo ofício. Respondem tecnicamente 

pelas informações apresentadas no relatório integrado os profissionais Eduardo Abjaud 

Haddad (CREA 87663/D MG), Marcos Santos Campello (CREA 70140/D MG) e Fabio Luis 

Bondezan da Costa (CRBio 62660/04-D). 

No contexto da aplicação da IN MMA n° 02/2009 foram, conforme supracitado, apresentados 

estudos que incluem a cavidade Mata Grande II, que tem previsão de impactos. Já no âmbito 

da vigência da IN MMA nº 02/2017, foram identificadas as  cavidades B190, B205, B203 

(antiga BS01) e B211, cujas particularidades estão abaixo expostas.  

No que se refere à cavidade B190, os estudos de relevância apresentados pelo empreendedor 

não contemplaram essa feição. A mesma foi vistoriada pela equipe da SUPRAM CM (AF 

78229/2017), que caracterizou-a como cavidade natural subterrânea. Foi solicitado ao 

empreendedor , por meio do Ofício de Informações Complementares nº 379/2018, a 

apresentação do estudo de relevância desta cavidade. No entanto, em resposta à essa 

solicitação, o empreendedor apresentou um estudo de descaracterização desta feição 

(protocolo SIAM R0099669/2018), onde são apresentados dados que, na verdade,  

corroboram com a classificação desta  como cavidade (por exemplo, a presença de diferentes 

tipos de espeleotemas), do que o oposto. Dessa forma, em função da ausência dos estudos 

necessários para classificação do grau de relevância da cavidade B190, não serão 

autorizadas intervenções sobre a cavidade e sua área de influência, como definido neste 

Parecer. 
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A cavidade B203 (antiga BS01) foi identificada pela equipe da SUPRAM CM durante vistoria 

no empreendimento, e ainda não teve o estudo de relevância apresentado à esta 

Superintendência.  

Com relação as cavidades B205 e B211, foi apresentado o documento Classificação do Grau 

de Relevância das Cavidades Naturais B205 e B211. Agroindustrial Delta de Minas S.A. 

Relatório técnico, Belo Horizonte, 2019. Relatório sob responsabilidade técnica do geógrafo 

Eduardo Abjaud Haddad, inscrito sob CTF 488357 e CREA-MG 87663/D, ART n° 

14201900000005308552 e do biólogo Fábio Luis Bondezan da Costa inscrito sob CTF 

2270489 e CRBio 62.660, ART n° 2019/04699. Este documento foi elaborado com base na IN 

MMA nº 02/2017. 

Além das cavidades com previsão de impactos negativos irreversíveis, outras cavidades, que 

são previstas para a compensação, precisam ser avaliadas quanto ao grau de relevância, para 

que haja autorização do uso destas como cavidades testemunho. Diferentes propostas de 

compensação espeleológica à pretendida supressão da cavidade Mata Grande II foram 

apresentadas neste órgão ambiental e contemplaram as cavidades Mata Grande I, Mata 

Grande III, Cristais II e Gruta do Trevo V. Os estudos de relevância destas cavidades foram 

protocolados no contexto da vigência da IN MMA n° 02/2009. 

De acordo com a IS nº 08/2017 – Revisão 1, o item 5.2.4 trata do marco temporal para análise 

do grau de relevância e define que: 

c) “para processos formalizados antes de 1/9/2017, cuja análise espeleológica ainda não tenha sido 

concluída pela equipe técnica da Supram ou da Suppri: a critério do empreendedor, aplica-se a IN 

MMA nº 2/2009 caso seja mantido o estudo já apresentado, ou a IN MMA nº 2/2017, desde que sejam 

apresentados novos estudos conforme os critérios e procedimentos da IN mais recente 

Na hipótese “c”, quando forem identificadas novas cavidades ao longo da análise dos estudos 

espeleológicos que foram apresentados conforme IN MMA nº 2/2009, o órgão  ambiental deverá 

solicitar informações complementares com base naquela Instrução Normativa; contudo, o 

empreendedor poderá, caso queira, reapresentar os estudos completos com base na IN MMA nº 

2/2017, devendo para tanto requerer o sobrestamento do processo até a conclusão dos referidos 

estudos, nos termos do § 2º do art. 23 do Decreto 47.383/2018”.  

Conforme exposto acima, quanto ao marco temporal de aplicação da IN MMA nº 02/2009 ou 

da IN MMA nº 02/2017, não é possível analisar o grau de relevância, concomitantemente, da 
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mesma amostra espeleológica em ambas as instruções normativas. Deve o empreendedor 

adequar seus estudos à uma destas instruções normativas, para que haja possibilidade de 

avaliação por parte desta SUPRAM CM. 

Considerando a IS nº 08/2017 SISEMA/SEMAD em sua premissa 1, onde “até que sejam 

apresentados todos os estudos e análises espeleológicas pertinentes, toda cavidade natural 

subterrânea existente no território de Minas Gerais será considerada, preliminarmente, como 

de grau de relevância máximo”, tem-se que, as cavidades identificadas nos autos do processo 

e que não tem o grau de relevância definido pelo órgão ambiental, são consideradas, por 

premissa, com grau máximo de relevância, e estão vetados impactos negativos irreversíveis, 

tanto no interior das cavidades quanto em nas áreas de influência. 

Além do supra exposto, sobre o problema quanto ao marco temporal da aplicabilidade das 

instruções normativas, que interferiu na avaliação da relevância das cavidades por este órgão 

ambiental, adicionalmente, há inconsistências quanto à avaliação de atributos de máxima 

relevância, que impossibilitaram a análise da relevância destas cavidades até o momento de 

fechamento deste Parecer Único, sendo estes: “Destacada relevância histórico-cultural ou 

religiosa”, “Habitat de troglóbio raro” e “Habitat essencial para a preservação de populações 

geneticamente viáveis de espécies de troglóbios endêmicos ou relictuais”. 

 

Destacada relevância histórico-cultural ou religiosa 

O Decreto Federal nº 99.556/1990, alterado pelo Decreto Federal nº 6640/2008, estabelece 

no § 4o, Art.2º que:  

“§ 4º Entende-se por cavidade natural subterrânea com grau de relevância máximo aquela que 

possui pelo menos um dos atributos listados abaixo: 

(...) XI - destacada relevância histórico-cultural ou religiosa”.  

 

De acordo com o Anexo I da IN MMA nº 02/2009, o atributo “Destacada relevância histórico-

cultural ou religiosa” é definido como: 

“Cavidades que apresentam testemunho de interesse arqueológico da cultura paleoameríndia do 

Brasil, tais como: inscrições rupestres, poços sepulcrais, jazigos, aterrados, estearias, locais de 

pouso prolongado, indícios de presença humana através de cultos e quaisquer outras não 

especificadas aqui, mas de significado idêntico a juízo da autoridade competente”. 
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A Instrução Normativa MMA nº 02/2009 estabelece em seu art. 17 que: 

“Art. 17. O atributo referente à destacada relevância histórico-cultural ou religiosa de uma cavidade, 

previsto no inciso XI do § 4º do art. 2º do Decreto no 99.556, de 1990, será objeto de avaliação pelo 

órgão competente”. 

 

O atributo de máxima relevância “destacada relevância histórico-cultural ou religiosa” não 

pode ser descartado até o presente momento. A área apresenta elevado potencial 

arqueológico, e no estudo desenvolvido pela Carste, é relatada a existência de sítio 

arqueológico na cavidade Mata Grande I e na Gruta do Trevo V. Esse estudo, citando Baeta 

e Piló (2009), menciona também a ocorrência de sítios arqueológicos nas cavidades Loca da 

Guseira II e Lapa da Orelha. Além destes apontamentos, em vistoria realizada no 

empreendimento em setembro/2017 (AF 78229/2017), foram também identificadas inscrições 

nas cavidades Mata Grande III e B-164. Dessa forma, foi solicitado ao empreendedor a 

apresentação de Laudo técnico avaliando a relevância arqueológica desses registros, tendo 

sido para tanto protocolado o relatório sob o nº SIAM R0001544/2018. 

Esta SUPRAM CM enviou solicitação de manifestação ao IPHAN, quanto a presença ou 

ausência do atributo “Destacada Relevância Histórico-Cultural ou Religiosa” nas cavidades 

Mata Grande I, Mata Grande II, Gruta Mata Grande III, Gruta do Trevo V, B164 (Lapa da 

Guseira), B167, Lapa de Orelha, Lapa da Guseira II, BRN1, Passagem do Urubu, Gruta do 

Urubu, Cristais de Quartzo e Calcita, Gruta da Torre, B205 e B211. Esta solicitação foi 

realizada mediante envio dos documentos ofício nº 1874/2018 DREG/SUPRAM 

CM/SEMAD/SISEMA, ofício nº 1160/2019 DREG/SUPRAM CM/SEMAD/SISEMA e ofício nº 

591/2019 DREG/SUPRAM CM/SEMAD/SISEMA, e os documentos técnicos que concernem 

à temática foram anexados à estes ofícios. 

Ressalta-se que, até o fechamento deste Parecer Único, não houve o protocolado nesta 

SUPRAM CM do laudo de arqueologia que avaliasse a presença do atributo “destacada 

relevância histórico-cultural ou religiosa” nas cavidades B190, B203 (antiga BS01). Assim a 

provocação ao IPHAN feita por esta SUPRAM CM não contemplou estas cavidades. 

Habitat de troglóbio raro e Habitat essencial para a preservação de populações geneticamente 

viáveis de espécies de troglóbios endêmicos ou relictuais 
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Na cavidade Mata Grande II, com previsão de impactos negativos irreversíveis, foram 

identificados morfótipos troglomórficos e possivelmente troglóbios: Pseudosinella sp.1 e 

Trichorhina sp.2. Além da cavidade Mata Grande II, ambos os morfotipos foram encontrados 

na caverna Mata Grande I. Foi apresentado o parecer da especialista Dra. Camile Sorbo 

Fernandes (protocolo SIAM R0126939/2019), no qual a especialista informa que o morfotipo 

Trichorhina sp.2, encontrado nas cavidades inseridas no empreendimento, deve ser 

considerado troglófila, apesar dos troglomorfismos identificados. Isso porque, segundo a 

especialista, isopódes do gênero Trichorhina pertencem a uma família (Platyarthridae) que é 

quase inteiramente composta por organismos despigmentados e com olhos reduzidos ou 

ausentes. 

Com relação ao morfotipo Pseudosinella sp.1, foi também apresentado o parecer do 

especialista, Prof. Dr. Douglas Zepelinni Filho (protocolo SIAM R0143137/2018), onde é 

informado que os morfotipos encontrados nas cavidades Mata Grande I e Mata Grande II “não 

compõem uma fauna restrita às cavidades amostradas propriamente ditas, sendo, portanto, 

oriundas dos espaços subsuperficiais do MSS, onde as cavidades representam os limites de 

suas respectivas distribuições subterrâneas com o meio epígeo. Faz-se a exceção possível 

para eventuais troglóbios inseridos no complexo de espécie, pendentes de definição 

taxonômica e biogeográfica”. Nesse documento, o especialista também informa que o 

morfotipo Pseudosinella sp.1 pertence a um complexo de espécies crípticas, ainda não 

descritas, incluindo populações possivelmente troglóbias.  

Em novembro de 2019 foi apresentado relatório da campanha complementar de amostragem 

bioespeleológica realizada na Mata Grande II (documento SIAM R0169485/2019), no qual a 

consultoria afirma, na página 48 do relatório, que: “Em relação ao Collembola Pseudosinella 

sp.nov.1 amostrado no projeto, de acordo com parecer do especialista Dr. Douglas Zeppelini 

Filho, esta espécie deve ser considerada troglóbia, tendo em vista que se desconhece a 

biogeografia desse morfotipo e há indícios de isolamento em ambiente cavernícola.” Novo 

parecer do especialista foi apresentado, onde o mesmo informa sobre a existência de pelo 

menos 20 espécies dentro do complexo de espécies genericamente denominado 

Pseudosinella sp.1. Nesse documento o especialista informa que “Por hora o grupo está sendo 

tratado com precaução, pois dentre as várias espécies que o compõe, algumas são 
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possivelmente troglóbias com baixas densidades ou distribuição restrita, o que denota o status 

de raridade, sendo estas possivelmente sensíveis à alterações do ambiente”. 

Não foram apresentadas informações quanto ao pareamento dos morfotipos de Pseudosinella 

coletados em 2013 e em 2019, e não foi possível avaliar, no momento, se correspondem aos 

mesmos morfotipos. Além dessas informações, a consultoria foi orientada à solicitar ao 

especialista a realização do pareamento do morfotipo Pseudosinella sp.1 com exemplares do 

mesmo morfotipo registrados em outras cavernas da região, a fim de verificar a existência de 

uma única forma taxonômica na unidade espeleológica. No entanto, o novo parecer, é 

inconclusivo quanto à distribuição e ocorrência de endemismos no morfótipo coletado, de 

maneira que não é possível atestar, no momento, a ausência dos atributos “Habitat de 

troglóbio raro” e “Habitat essencial para a preservação de populações geneticamente viáveis 

de espécies de troglóbios endêmicos ou relictuais”. Posto isso, para conclusão da análise e 

definição do grau de relevância da caverna Mata Grande II, será condicionante deste Parecer 

único a apresentação de manifestação conclusiva do especialista quanto a ocorrência desses 

atributos no morfotipo Pseudosinella sp. 1. 

Adicionalmente, tendo em vista a existência de informações contraditórias sobre a 

classificação do morfótipo Trichorhina sp.2 (vide item Conectividade subterrânea – Definição 

da área de influência das cavidades do Grupo 1 deste PU) também registrado na caverna 

Mata Grande II, será necessário a apresentação de estudos completos e conclusivos sobre a 

distribuição dessa morfoespécie, de forma à subsidiar a definição da relevância dessa 

cavidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Socioeconomia 
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A elaboração do diagnóstico pautou-se pelo uso das técnicas de levantamento de dados 

secundários (Índice Mineiro de Responsabilidade Social, versão 2011, da Fundação João 

Pinheiro – FJP, etc.) e qualitativos de coleta e análise. Nesse sentido, realizam-se 77 (setenta 

e sete) entrevistas abertas, orientadas por roteiro semiestruturado, com os moradores, 

empresas do entorno; representantes de associações comunitárias, de escolas e postos de 

saúde. 

No que tange a AII do socioeconômico, foi considerada a unidade administrativa de Sete 

Lagoas como área afetada pela operação do empreendimento, principalmente pelos insumos, 

materiais e de serviços direta ou indiretamente. Esta delimitação justifica-se devido uma 

relação de polarização exercida por Sete Lagoas, em relação aos municípios de sua 

microrregião. 

Para delimitação da AID do meio socioeconômico, foram avaliados 07 (sete) grandes eixos 

temáticos: saúde, economia, infraestrutura de serviços públicos, sistema viário, patrimônio 

histórico e cultural, paisagem e alteração possível nos modos de vida das comunidades. Esta 

delimitação considerou os bairros mais próximos e as potencialidades dos impactos diretos 

do empreendimento no que se refere ao raio possível de interferência no território. Desse 

modo, os seguintes bairros foram contemplados na AID, a saber: Mata Grande, Vale das 

Palmeiras, Universitário, Santo Antônio, Santa Rosa, São Cristóvão, Recanto do Cedro, 

Iporanga I (Figura 24). 

 

Figura 24 – Constantes nos autos do processo 00348/1998/014/2015 
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AII: Unidade Administrativa de Sete Lagoas 

Conforme o EIA, a microrregião de Sete Lagoas é formada por 20 municípios: Araçaí, Baldim, 

Cachoeira da Prata, Caetanópolis, Capim Branco, Cordisburgo, Fortuna de Minas, Funilândia, 

Inhaúma, Jaboticatubas, Jequitibá, Maravilhas, Matozinhos, Papagaio, Paraopeba, Pequi, 

Prudente de Morais, Santana de Pirapama, Santana do Riacho e Sete Lagoas.  

 

Em 2010, segundo o censo demográfico do IBGE, a população total desses municípios 

somava 393.875 habitantes. A microrregião apresentou crescimento de 122,56% entre 1970 

e 2010, o que equivale a uma taxa média anual de crescimento de 3,06%, maior, portanto, 

que a taxa média anual de crescimento nacional (1,81%), regional (1,77%) e estadual (1,35%). 

 

Em termos absolutos, entre os municípios da AII, referentes à Microrregião considerada, Sete 

Lagoas agrega o maior número de cidadãos em seu território: 214.152. (IBGE: 2010) 

 

Com relação ao uso do solo nas áreas sob influência do projeto, foi possível constatar que 

Sete Lagoas não apresentou alterações referentes à cobertura vegetal, apresentando ligeiro 

decréscimo referentes ao reflorestamento, segundo dados do Índice Mineiro de 

Responsabilidade Social – IMRS, 2011. 

 

O sistema de abastecimento de água, em Sete Lagoas, é fornecido pelo SAAE (Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto), através da exploração do manancial subterrâneo através de 

poços tubulares profundos. É descrito, no EIA, que essa água explorada é de ótima qualidade 

devido o processo de filtragem feito pelas rochas e pelas reações biológicas e químicas 

naturais, necessitando tão somente desinfecção por meio de cloração para garantir a sua 

potabilidade em toda a extensão da rede de distribuição. 

 

Este sistema de captação subterrânea enfrenta, em determinadas épocas do ano, dificuldades 

relativas ao abastecimento de água devido ao rebaixamento do nível dinâmico dos poços 

tubulares profundos, que sofrem com a falta das chuvas que recarregam os aquíferos 

subterrâneos. (Fonte: http://www.saaesetelagoas.com.br/agua/abastecimento) 

 

Quanto ao sistema de esgotamento sanitário, Sete Lagoas coleta todo o esgoto, porém 

apenas 10% recebem tratamento, sendo que o restante é jogado diretamente nos cursos 

d'água. (Fonte: igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/1-ultimas-noticias/777-expedicao-pelo-

velhas-debate-ausencia-de-saneamento-em-sete-lagoas). 

 

 

 

http://www.saaesetelagoas.com.br/agua/abastecimento
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AID: Mata Grande, Vale das Palmeiras, Universitário, Santo Antônio, Santa Rosa, São 

Cristóvão, Recanto do Cedro, Iporanga I 

Inicialmente, é importante destacar que o bairro Padre Teodoro estava contemplado como 

pertencente à AID do meio socioeconômico. Posteriormente, através do protocolo nº 

R0150938//2019 de 27/09/2019, o empreendedor apresentou nova delimitação da AID, onde 

os bairros contemplados foram: Mata Grande, Vale das Palmeiras, Universitário, Santo 

Antônio, Santa Rosa, São Cristóvão, Recanto do Cedro, Iporanga I. Sendo assim, o bairro 

Padre Teodoro já não se configurava mais como área a ser diretamente impactada pelo 

empreendimento.  

 

Porém, consoante informado no EIA, em uma entrevista a uma representante do bairro Padre 

Teodoro, ela diz que são verificados impactos do Agroindustrial Delta no local, conforme texto 

extraído do EIA: “Vendo o empreendimento de forma negativa, ela alegou que tal feito irá 

aumentar a poluição do ar e a poluição sonora, afetando a qualidade de vida no bairro” (EIA, 

fl. 535). Também, é citado na Fl. 621, relatos de poluição visual por parte dos moradores do 

bairro Padre Teodoro, dado que partes das casas dessa região possuem visão direta para a 

área a ser explorada pela empresa. Já na Fl. 53 do EIA, é previsto o impacto de aumento de 

circulação de veículos pesados e novas pessoas no bairro supracitado.  

 

Nesse sentido, a equipe da Supram CM entende que este empreendimento deve reincluir o 

bairro Teodoro na AID do empreendimento em análise, uma vez que há evidências trazidas 

pelo próprio estudo de que esta comunidade sofrerá impactos diretamente, ocasionados pela 

ampliação desta mineração, sendo condicionado neste parecer.  

 

Na região de inserção do empreendimento é circundada de diversas empresas. A grande 

maioria das empresas são do polo de produção de ferro gusa. Entre os impactos ambientais 

negativos decorrentes da produção de ferro gusa em alto fornos a carvão vegetal, a emissão 

de poluentes atmosféricos figura dentre os mais deletérios. 

 

Quanto ao diagnóstico da AID, Iporanga I e Mata Grande se diferenciam dos demais bairros 

por se tratarem de áreas recentes, com as maiores médias de escolaridade e faixa de renda. 

Conforme o estudo ambiental, estes fatores “tendem a intensificar o grau de receio e 

insatisfação dos moradores em relação ao projeto de ampliação da mineração na região”. 

 

Quanto às características socioeconômicas, Iporanga, Mata Grande e São Cristóvão, 

destacam-se como bairros de renda média e alta.  Diferentemente dos bairros Universitário I 

e II, particularmente neste último, pela extrema precariedade da infraestrutura urbana e 

diversas carências sofridas pelos moradores. 
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Dentre os bairros da AID, apenas o bairro Mata Grande possui uma associação de moradores 

bem organizada e atuante. Lá foram entrevistadas a vice-presidente da administração anterior 

e a atual presidente, que tomou posse no mês de junho de 2014. 

 

Em relação ao empreendimento, consoante entrevista realizada com a funcionária do posto 

de saúde Santa Rosa, esta alegou que, até então, não tinha conhecimento sobre o pedido de 

ampliação da mineração em Mata Grande. Segundo ela, possui “uma opinião negativa a 

respeito do projeto em vista dos riscos para o meio ambiente, principalmente aqueles 

relacionados ao aumento da poluição do ar (...) isto pode acarretar o aumento da ocorrência 

de casos de problemas respiratórios na população do bairro”. Contudo, ela citou alguns 

benefícios do empreendimento para a região, como realização de parcerias entre a Brennand 

Cimentos e a comunidade, com vistas a suprir a falta de opções para a prática de esportes e 

lazer. 

 

O mais recorrente impacto negativo apontado, entre os entrevistados dos bairros, foi a 

poluição do ar. A qualidade do ar e quantidade excessiva de poeira nas casas, tem gerado 

desconforto na maioria dos moradores da AID, atualmente. Alegam temer que haja mais 

aumento de material particulado poeira na região.  

 

Por exemplo, os estudos apontam que bairro Mata Grande por ser o mais próximo à 

Agroindustrial Delta de Minas, e, portanto, mais exposto atualmente às atividades realizadas 

pela empresa, foi onde os entrevistados mais relataram preocupações quanto à qualidade do 

ar e aos transtornos que a quantidade elevada de poeira poderá causar devido à exploração 

em nova área.  

 

No EIA, afirma que os entrevistados dos bairros Iporanga I, Mata Grande e Santa Rosa 

apontaram que a frequência das detonações causa bastante preocupação, uma vez poderiam 

ocasionar abalos nas estruturas dos imóveis. “Foi relatado, pelos moradores do bairro 

Iporanga, rachaduras em algumas casas, cujos moradores disseram ser causadas pelas 

atividades realizadas pela Agroindustrial Delta de Minas” 

 

No que tange à poluição visual, o mais frequente relato se deu nos bairros Mata Grande, 

Iporanga I e Padre Teodoro. “O fato é que, as atividades minerárias na região, degradariam a 

área verde, que segundo os entrevistados no Iporanga I, a paisagem foi uns principais motivos 

que os trouxeram para morar no bairro”.   

 

Por fim, foram apontados outros impactos pelos moradores da AID, como aumento do fluxo 

de veículos para o transporte do minério, ocasionando poluição e barulho. Percebe-se falta de 

conhecimento por parte dos entrevistados como se dará o escoamento do minério.  
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Os entrevistados, pertencentes à localidade de Mata Grande e do Iporanga I, relataram a 

surgimento de cobras-cascavéis nos imóveis, sempre que ocorrem detonações na mina. De 

tal modo que, a expansão da área minerada, causaria ainda mais riscos e transtornos aos 

moradores, obrigados a lidar com esses animais. Ademais, demonstraram receio de que a 

lagoa que existe no bairro, fique ainda mais degradada, visto que, segundo eles, ela vem 

secando cada dia mais em decorrência das atividades de mineração da região. 

 

No bairro Mata Grande, uma maior parcela dos entrevistados opinou sobre formas de 

minimizar os impactos negativos, destacando-se as seguintes:  Controle e cumprimento das 

exigências dos órgãos ambientais; Plantação de um cinturão verde no entorno do 

empreendimento; Revitalização da Lagoa do bairro Mata Grande – construção de áreas de 

lazer; Melhoria no diálogo da Brennand Cimentos com as lideranças locais.  

 

Em todos os bairros da AID, promover empregos na região foi lembrado como benefícios direto 

para os moradores entrevistados, especialmente em bairros cuja faixa de renda é mais baixa, 

tal como o Universitário I, Universitário II e Padre Teodoro. 

 

Foi perguntado, aos entrevistados, se eles já possuíam conhecimento do projeto de expansão 

da Agroindustrial Delta de Minas. Considerando a totalidade dos respondentes, 83,1% 

afirmaram que não tinham conhecimento do empreendimento, enquanto 16,9% já tinham 

ouvido falar sobre. “Um bom exemplo é o bairro Mata Grande, onde nove (9) dos dez (10) 

entrevistados, não sabiam nada a respeito da possibilidade de ampliação, mesmo sendo o 

bairro mais próximo ao empreendimento...” 

 

A pesquisa feita in loco com os moradores dos bairros que compõe esse diagnóstico, quando 

perguntados sobre a principal destinação do lixo de suas propriedades, praticamente a 

totalidade dos moradores entrevistados (98,7%) afirmou ser atendida satisfatoriamente – três 

dias da semana – pelo serviço de coleta da prefeitura de Sete Lagoas.  

 

Os problemas relatados a respeito de deficiências na limpeza urbana não se devem à falta de 

coleta pública, mas ao hábito de alguns moradores de jogar o lixo e entulho em lotes vagos, 

muito comuns na região dos bairros Padre Teodoro e Iporanga. Esta condição, aliada à 

vegetação alta, tem trazido alguns problemas sanitários para estas comunidades.  

 

No que tange as empresas que compõem a AID, suas maiores preocupações quanto à 

ampliação do empreendimento, estão ligadas aumento da poeira na região e barulho das 

detonações. Contudo, acreditam que a ampliação da Agroindustrial Delta irá trazer 

desenvolvimento para região e aumento da oferta de empregos. 
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Patrimônio Cultural e arqueológico 

Foi emitido o Ofício/GAB/IPHAN/MG nº 0023/2019 de 14/02/2019, processo nº 

01514.000340/2009-50, concedendo anuência ao empreendimento Agroindustrial Delta 

Minas/Sete Lagoas, condicionada à “Implantação de proposta da Reserva de Proteção do 

Patrimônio Natural, em 360 dias. A RPPN em questão deverá englobar os sítios arqueológicos 

já conhecidos, citados no documento, e deverá garantir a empresa que os mesmos 

permanecerão intocados”. Conforme este documento, este item deverá ser atendido, e caso 

descumprida, a anuência poderá ser revogada.  

Desse modo, será condicionante, deste PU, a apresentação do cumprimento dessa 

condicionante imposta pelo IPHAN, por meio do Ofício supracitado, 15 dias após manifestação 

desse órgão 

Houve manifestação do IEPHA/MG, através do OF. GAB. PR nº 348/2017 de 04/04/2017, 

dando anuência para o prosseguimento do processo de licenciamento ambiental e obtenção 

da (LP+LI), por não ter sido identificado impactos diretos e/ou indiretos no patrimônio cultural 

imaterial, dado que, nas áreas de influência do empreendimento, se encontra as “Folias de 

Minas”, expressivo bem cultural de natureza imaterial registrado em nível estadual. 

No entanto, não consta nos autos manifestação desse Instituto após a reorientação do 

processo – quanto à LP+LI+LO empreendimento. Desse modo, será condicionante deste 

parecer, manifestação do IEPHA quanto ao pedido de reorientação do processo supracitado.  
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3.7 Reserva legal e APP 

Os imóveis rurais em face Agroindustrial Delta estão inscritos no Cadastro Ambiental Rural – 

CAR – Recibo n° MG-3167202-12F5.8397.0501.470F.BD93.C03C.912D.ADD6, com data de 

19 de janeiro de 2015. Esta inscrição engloba todas as matrículas contíguas sob mesmo CNPJ 

e agregam as reservas legais e áreas de preservação permanente do imóvel. 

Estão inseridas na ADA do empreendimento apenas as matrículas 24.343, 32.837, 31.357 e 

27.380, cuja regularidade documental é discutida a seguir:  

A Reserva Legal da matrícula nº 15.810 - fls. 161 do Livro nº 2-AAGP do registro de imóveis 

da Comarca de Sete Lagoas - MG, denominada Mata Grande/Sítio do Jatobá, de área igual 

de 36,30 ha, encontra-se averbada à margem desta matrícula com área equivalente a 9,05 

ha, não inferior a 20% do total da área da propriedade, ficando gravada como de utilização 

limitada, não podendo nela ser feito qualquer tipo de exploração, a não ser mediante 

autorização do Órgão Ambiental. No Termo de Responsabilidade de Preservação de 

Florestas, firmado perante ao Instituto Estadual de Florestas – IEF, datado de 10 de agosto 

de 2006, foi solicitado a apresentação do Projeto Técnico de Reconstituição de Flora - PTRF 

para ser implantado na área. Em vistoria, verificou-se que a área foi cercada e que foram 

plantadas árvores nativas. Por meio de registro histórico de imagens de salétile, constata-se 

que a área, anteriormente composta por pastagem, vem se recuperando, no entanto, ainda se 

observa locais que necessitam de um enriquecimento florestal. Portanto, será condicionado a 

este parecer que seja realizado um plantio de enriquecimento, com espécies nativas da 

fitofisionomia local nas áreas que ainda possuem pastagem. 

A Reserva Legal da matrícula nº 13.231 - fls. 19 do Livro nº 2-VGI do registro de imóveis da 

Comarca de Sete Lagoas - MG, denominada Mata Grande/Lapa do Chumbo/Melancias/Retiro, 

de área igual de 41,19 ha, encontra-se averbada à margem desta matrícula com possui área 

equivalente a 9,00 ha, não inferior a 20% do total da área da propriedade, ficando gravada 

como de utilização limitada, não podendo nela ser feito qualquer tipo de exploração, a não ser 

mediante autorização do Órgão Ambiental. No Termo de Responsabilidade de Preservação 

de Florestas, firmado perante ao Instituto Estadual de Florestas – IEF, datado de 10 de agosto 

de 2006, foi solicitado a apresentação do Projeto Técnico de Reconstituição de Flora - PTRF 

para ser implantado na área. 
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Por meio de registro histórico de imagens de salétile, constata-se que a área, anteriormente 

composta por pastagem, vem se recuperando, no entanto, ainda se observa locais que 

necessitam de um enriquecimento florestal. Portanto, será condicionando a este parecer que 

seja realizado um plantio de enriquecimento, com espécies nativas da fitofisionomia local, nas 

áreas que ainda possuem pastagem. 

A Reserva Legal da matrícula nº 24.343 - fls. 276v/277 do Livro nº 3-E do registro de imóveis 

da Comarca de Sete Lagoas - MG, denominada Fazenda Pedra Grande, de área igual de 

44,71,50 ha, encontra-se averbada à margem desta matrícula com possui área equivalente a 

11,12 ha, não inferior a 20% do total da área da propriedade e composta por floresta estacional 

decidual (mata seca), ficando gravada como de utilização limitada não podendo nela ser feito 

qualquer tipo de exploração, a não ser mediante autorização do Órgão Ambiental. Observou-

se uma casa, por imagem de satélite, na porção sudoeste da área desta Reserva Legal. A 

Reserva Legal da matrícula 3.357, fls. 239 do Livro nº 2/BAGI, do registro de imóveis da 

Comarca de Sete Lagoas – MG, encontra-se declarada no Cadastro Ambiental Rural -CAR. 

A Reserva Legal da matrícula 27.380, fls. 240 do Livro nº 2-ATGP, do registro de imóveis da 

Comarca de Sete Lagoas – MG, encontra-se declarada no Cadastro Ambiental Rural -CAR. 

A Reserva Legal da matrícula 32.837, fls. 08/09 do Livro nº 3/AY, do registro de imóveis da 

Comarca de Sete Lagoas – MG, encontra-se declarada no Cadastro Ambiental Rural -CAR. 

Os Imoveis rurais estão registrados no CAR sob o nº MG-3167202-

12F5.8397.0501.470F.BD93.C03C.912D.ADD6, com data de 19 de janeiro de 2015. 

Os imóveis rurais, nos quais o empreendimento está inserido, somam um total de 247,1410 

hectares e a área de Reserva Legal ocupa uma área de 52,3904 hectares, representando 

21,19% da área total. O empreendimento não prevê intervenção na área de Reserva Legal 

que se encontra em bom estado de conservação, atendendo a Legislação Ambiental em vigor. 

Área de Preservação Permanente - APP 

Intervenção em Área de Preservação Permanente - APP 

Não haverá intervenção em Área de Preservação Permanente APP. A ADA do 

empreendimento foi readequada excluindo uma pequena porção de intervenção na nascente 

do ribeirão Matadouro. 
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Análise das vedações do Art. 11 da Lei Federal nº 11.428/2006: 
O artigo nº 11 da Lei Federal n° 11.428/2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da 

vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, traz em suas alíneas vedações legais ao corte e a 

supressão de vegetação primária ou secundária nos estágios avançado e médio de 

regeneração do Bioma Mata Atlântica. 

 

Alínea a: Abrigar espécies da flora e da fauna silvestres ameaçadas de extinção, em 
território nacional ou em âmbito estadual, assim declaradas pela União ou pelos 
Estados, e a intervenção ou o parcelamento puserem em risco a sobrevivência dessas 
espécies. 
A ADA do projeto de implantação do empreendimento, caracterizada como Floresta Estacional 

Decidual em estágio inicial e médio de regeneração, portanto, encontra-se sob regime de 

proteção da Lei Federal nº 11.428/2006. As espécies florestais invetariadas foram 

comparadas com a Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçada de Extinção 

presente na Portaria nº 443/2014 do Ministério do Meio Ambiente - MMA. 

Na ADA do empreendimento não foi levantada nenhuma espécie da flora brasileira ameaçada 

de extinção, portanto, não se aplica esta vedação.  

 

Alínea b: Exercer a função de proteção de mananciais ou de prevenção e controle de 
erosão. 
O empreendimento encontra-se localizado no Subcomitê de Bacia Hidrográfica do Rio 

Jequitibá - SCBH Jequitibá, o qual localiza-se no Médio Rio das Velhas, à margem esquerda 

do Velhas, e envolve os municípios de Funilândia, Prudente de Moraes, Sete Lagoas e 

Jequitibá (local da foz no Velhas), conforme observado anteriormente. 

A drenagem da área localizada no entorno da parte sul da mina é drenada pelo córrego 

Macuco, já a drenagem da área localizada na parte Nordeste e Noroeste do empreendimento 

é direcionada para o ribeirão Matadouro, afluente da margem esquerda do rio das Velhas. 

Segundo a Resolução Conama 357/2005, a classe de um rio representa um conjunto de 

condições e padrões de qualidade de água necessários ao atendimento dos usos 

preponderantes, atuais ou futuros.  
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De acordo com a DN COPAM Nº 20/1997 - Enquadramento das bacias hidrográficas do Rio 

das Velhas - a Sub Bacia do Ribeirão Matadouro é classificada como Classe 2, o qual 

determina que as águas deste rio podem ser destinadas: 

A descarga dos aquíferos normalmente ocorre nas áreas mais baixas, principalmente nos 

vales ao longo dos mananciais, que na verdade atuam como drenos da região recebendo a 

água subterrânea proveniente dos aquíferos livres e se comportando como fluxo de base local. 

Na Área de Influência Indireta do empreendimento as descargas ocorrem ao longo dos vales 

do ribeirão Matadouro e dos córregos Macuco, do Machado, Pinhões e Bananal. 

Em geral, podemos considerar as regiões mais elevadas como os topos de morros, como 

sendo as regiões de recarga, as regiões de meia encosta como zonas de circulação 

intermediária e as regiões baixas como os vales, como sendo as zonas de descarga. 

Os mananciais superficiais locais se comportam como drenos da região, recebendo os fluxos 

de base locais provenientes dos aquíferos livres superiores. 

Na Área Diretamente Afetada do empreendimento, ou seja, na área de intervenção, não há 

mananciais protegidos pela vegetação. 

 

Alínea c: Formar corredores entre remanescentes de vegetação primária ou secundária 
em estágio avançado de regeneração. 
A Resolução CONAMA nº 388/2007 para fins do disposto na Lei n° 11.428/2008 (Lei da Mata 

Atlântica), no Art.6, inciso III, define Corredor entre Remanescentes a faixa de cobertura 

vegetal existente entre remanescentes de vegetação primária ou em estágio médio e 

avançado de regeneração, capaz de propiciar habitat ou servir de área de trânsito para a fauna 

residente nos remanescentes. 

A Resolução CONAMA n° 9, de 24 de outubro de 1996, definiu no seu Art. 1º corredor entre 

remanescentes como sendo faixa de cobertura vegetal existente entre remanescentes de 

vegetação primária e  em estágio médio e avançado de regeneração, capaz de propiciar 

habitat ou servir de área de trânsito para a fauna residente nos remanescentes. 

Em consulta à Infraestrutura de Dados Espaciais do Sistema Estadual de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos (IDE-Sisema), não foi verificado corredor ecológico legalmente instituído 

pelo Instituto Estadual de Florestas - IEF na região do empreendimento. 
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Não foram verificados fragmentos florestais de vegetação primária ou secundária em estágio 

avançado de regeneração que conformem corredores ecológicos viáveis na área do 

empreendimento. 

 

Alínea d: Proteger o entorno de unidades de conservação. 
A CONAMA nº 388/2007 para fins do disposto na Lei n° 11.428/2008 (lei da Mata Atlântica), 

no Art.6, inciso IV, define Entorno de Unidade de Conservação como área de cobertura vegetal 

contígua aos limites de Unidade de Conservação, que for proposta em seu respectivo Plano 

de Manejo, Zoneamento Ecológico Econômico ou Plano Diretor de acordo com as categorias 

de manejo. Inexistindo estes instrumentos legais ou deles não constando área de entorno, o 

licenciamento se dará sem prejuízo da aplicação do disposto no Art. 2º da Resolução 

CONAMA n° 13/90. 

Conforme o Art. 1º, § 2 º da Resolução CONAMA nº 428/2010, para os casos das áreas de 

Reservas Particulares de Patrimônio Natural (RPPN), não se aplica a Zona de Amortecimento, 

nem o raio de 3 mil metros a partir do entorno desta UC, assim como para as Áreas de 

Proteção Ambiental - APAs. 

Em consulta a Infraestrutura de Dados Espaciais do Sistema Estadual de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos (IDE-Sisema), foi verificado que a Área Diretamente Afetada - ADA do 

empreendimento em questão não faz limite confrontante direto com nenhuma Unidade de 

Conservação de Proteção Integral ou de Uso Sustentável Federais, Estaduais ou Municipais, 

nem em Zonas de Amortecimento de Unidades de Conservação ou no raio de 3 Km de UCs 

que não possuem planos de manejo definidos, conforme as Figura a frente. Para os casos de 

RPPNs, na área não se enquadram no Inciso IV do Art. 6° da Resolução CONAMA n° 10, de 

1º de outubro de 1993 para os casos de entorno de Unidade de Conservação. 

 

Alínea e: Possuir excepcional valor paisagístico, reconhecido pelos órgãos executivos 

competentes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA. 

A Resolução CONAMA nº 388//2007, para fins do disposto na Lei n° 11.428/2008 (lei da 

Mata Atlântica), no Art.6, inciso II, definiu Vegetação de Excepcional Valor Paisagístico 

como a vegetação existente nos sítios considerados de excepcional valor paisagístico em 

legislação do Poder Público Federal, Estadual ou Municipal. 
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Não existe qualquer registro, por Órgãos do SISNAMA, de reconhecimento de 

excepcional valor paisagístico da vegetação presente na área do projeto. Desta maneira, 

não se aplicam as restrições previstas na alínea E, inciso I. 

 

4. Compensações 

Compensação Ambiental em Atendimento ao Artigo 36° da Lei n° 9.985/2000 (SNUC) 

Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto  

ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em Estudo 

de Impacto Ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar 

a implantação e manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, 

sendo o cálculo do  montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para essa 

finalidade baseado no grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento e nos custos 

previstos para a implantação do projeto. 

Entende-se que a natureza do projeto minerário do empreendimento, esse caracteriza como 

empreendimento de significativo impacto ambiental, portanto, o empreendimento fica  

obrigado a realização da compensação conforme explicitado na Lei 9.985/2006, Lei do SNUC. 

Será condicionado neste Parecer Único a realização de protocolo com pedido de 

compensação ambiental e a continuidade do processo para que seja estipulada e cumprida a 

referida compensação ambiental a ser definida pela Gerência de Compensação Ambiental 

(GCA) do Instituto Estadual de Florestas (IEF). 

 
O Decreto Federal n° 99.556/1990, alterado pelo Decreto Federal nº 6.640/2008, Art. 5o-A, 
parágrafo 4° preconiza que: 

“Em havendo impactos negativos irreversíveis em cavidades naturais 
subterrâneas pelo empreendimento, a compensação ambiental de que 
trata o art. 36 da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, deverá ser 
prioritariamente destinada à criação e implementação de unidade de 
conservação em área de interesse espeleológico, sempre que possível 
na região do empreendimento” (grifo nosso). 
 

Foram previstos impactos negativos irreversíveis em cavidades, contudo estes impactos não 

foram autorizados neste momento, uma vez que, os requisitos para definição de relevância de 

algumas cavidades não foram atendidos. Há de se considerar, no entanto, que em havendo o 

atendimento das pendências e em não sendo as cavidades com previsão de impactos 

negativos irreversíveis de máxima relevância, a supressão de cavidades poderá ser 

autorizada posteriormente por meio de Adendo ao Parecer Único. No sentido do exposto deve-

se ater à necessidade de estabelecer a compensação ambiental do SNUC nos termos do 

Art. 5o-A, parágrafo 4°, do Decreto Federal n° 99.556/1990 conforme citação supra exposta. 
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Compensação Florestal em Atendimento ao Artigo 75º e 32° da Lei n° 11.428/2006 (Lei 

da Mata Atlântica) 

Considerando que o empreendimento possui vegetação requerida para supressão em uma 

área de 01,40 hectares de FED e 07,40 hectares de FESD do Bioma Cerrado, em estágio 

médio de regeneração, é exigível a compensação na proporção de 2:1, perfazendo um total 

de no mínimo  17,70 hectares, conforme a Lei Federal nº 11.428/2006, o Decreto Federal nº 

6.660/2008 e a Instrução de Serviço Sisema nº 02/2017. 

Assim, em 17/12/2018 pela 26ª Reunião Ordinária da Câmara Temática de Proteção à 

Biodiversidade e de Áreas Protegidas (CPB) do Instituto Estadual de Florestas (IEF) foi 

chancelado e aprovado o Parecer Único ERFB-CS/IEF da compensação referente à 

supressão de Mata Atlântica, devendo haver a destinação de área para conservação e para 

recuperação. 

Consta nos autos do processo cópia do Termo de Compromisso de Compensação Florestal - 

TCCF nº 2101.002.06.02.19 averbado, referente à Lei Federal 11.428/06, firmado perante o 

IEF, no qual o empreendedor se compromete a executar as medidas compensatórias 

estabelecidas pela CPB/COPAM, nos moldes e prazos definidos no TCCF, nos termos da 

Instrução de Serviço Sisema 02/2017. 

 

Compensação por intervenção em áreas de preservação permanentes - Resolução 

Conama nº 369/2006; 

Não haverá intervenção em Áreas de Preservação Permanente - APP, portanto, não se aplica 

a exigência desta compensação. 

 
 

Compensação por supressão de indivíduos arbóreos isolados - Resolução Conama nº 

114/2008 e legislações específicas.  

Foi solicitado por meio de informação complementar nº 317/2018 DREG/SUPRAM 

CENTRAL/SEMAD/SISEMA a apresentação de proposta de compensação pelo corte de 

indivíduos arbóreos nativos isolados. Após orientação institucional (MEMO.DATEN.SUARA nº 

36/18), foi desconsiderada a proposta pelo fato da não exigência de aplicação de 

compensação prevista na Deliberação Normativa COPAM nº 114/2008, fora da área de 

abrangência dos limites do Bioma Mata Atlântica conforme o mapa do IBGE. 
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Compensação de espécies protegidas por lei e ameaçadas de extinção - Portaria MMA 

nº 443/2014 e leis específicas; 

Não foi diagnosticado no inventário florestal, assim como no censo florestal realizado para os 

indivíduos arbóreos nativos isolados, nenhuma espécie da flora ameaçada de extinção 

constante na Lista Nacional da Flora Ameaça de Extinção da Portaria do Ministério do Meio 

Ambiente - MMA nº 443/2014. 

No entanto, para a ampliação da cava, será necessário a supressão de 8 indivíduos arbóreos 

da espécie Handroanthus sp. e 2 indivíduos de Handroanthus vellosoi (Ipê-amarelo), protegida 

pela Lei Estadual nº 20.308/2012. Ressalta-se que o empreendimento é considerado de 

utilidade pública conforme a Lei Estadual nº 20.922/2013, sendo passível a supressão do ipê-

amarelo, mediante a adoção de medida compensatória. 

O empreendedor optou por realizar o pagamento da compensação, sendo  emitido o DAE 

(documento de Arrecadação estadual). 

 

Compensação Espeleológica – Decreto Federal n° 99.556/1990, Alterado Pelo Decreto 
Federal nº 6.640/2008. 
A compensação a que se refere este item será avaliada, se pertinente, em Adendo ao Parecer 

Único que poderá vir a autorizar a impactos negativos irreversíveis em cavidades. Tais 

impactos apesar de previstos pelo empreendedor no EIA não foram autorizados até presente 

momento dado à pendências associadas à requisitos para definição de relevância. 

 

5. Aspectos/impactos ambientais e medidas mitigadoras 

Inicialmente, é necessário registrar que, em conformidade à Resolução CONAMA nº 01/1986, 

a Área Diretamente Afetada - ADA deve ser definida como aquela necessária à implantação 

do empreendimento, ou seja, delimitada pela ampliação territorial da mina, incluindo suas 

estruturas de apoio, entretanto, neste caso, considerando o avanço da cava no horizonte de 

10 anos 

Espécie Classificação Nº 

Amostrado 

Nº 

Estimado 

Nº 

Compensação 

Handroanthus 

vellosoi 

 Protegida (Lei Estadual 

20.308/2012)  
 

2 Censo 

Floretal 

10 

Handroanthus sp.  Protegida (Lei Estadual 

20.338/2012  
 

1 8 40 

TOTAL  3  50 
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A Área de Influência Direta - AID foi definida, pelo empreendedor, como aquela 

correspondente à Mina Mata Grande em sua totalidade, inclusive áreas de reserva legal. 

Foram descritos no EIA e PCA os impactos e medidas mitigadoras relacionados à ampliação 

e operação do empreendimento, tendo sido informado pelo empreendedor que os programas 

de mitigação e controle ambiental existentes serão mantidos e estendidos às áreas de 

ampliação, cabendo a ressalva de que com as devidas adequações.  

 

5.1 Efluentes líquidos 

Os efluentes líquidos compostos por esgotos sanitários gerados nas atividades higiênicas e 

de limpeza nas instalações de apoio e beneficiamento/lavra são coletados em linhas ligadas 

a dois sistemas de tratamento compostos por fossa séptica, filtro anaeróbio e sumidouro, 

sendo um denominado “Sistema da Oficina”, para atendimento de até 20 pessoas, e outro 

intitulado “Sistema da Portaria”, dimensionado para 150 usuários. 

O “Sistema Portaria” é constituído por três fossas sépticas e três filtros anaeróbios, cuja 

instalação foi concluída em 15-12-2014, conforme informado pelo empreendimento, sendo o 

efluente tratado lançado em valas de infiltração no solo.  

Com a ampliação solicitada, o quadro de pessoal, ao longo do tempo, passará de 55 para 165 

empregados, o que, certamente, acarretará aumento na vazão dos efluentes sanitários e, 

segundo o empreendedor, as unidades de tratamento existentes são suficientes para a nova 

carga afluente, conforme cálculos de vazão por contribuinte.  

Atualmente, os esgotos sanitários são monitorados periodicamente, mediante análise das 

seguintes variáveis, na entrada e saída das unidades de tratamento, conforme condicionante 

definida para a Licença de Operação nº 56/2014 (PA COPAM nº 00348/1998/013/2013): DBO, 

coliformes fecais, coliformes totais, Estreptococus fecais e Escherichia coli.   

Todavia, cabe registrar que, conforme Formulário de Acompanhamento NUCAM CM nº 

56/2019, em anexo, nos resultados das análises de efluentes das fossas sépticas e da caixa 

SAO, no período de 2017 a 2019, foram identificados alguns parâmetros em desacordo com 

a DN Conjunta/COPAM/CERH 01/2008, especificamente óleos e graxas, agentes tensoativos 

e DBO. Entretanto, o empreendedor informou que procedeu a ações para corrigir estas 

inconformidades e, complementarmente, realizou análises extras para averiguar a eficiências 

das ações.  É importante informar que, no ano de 2019, os sistemas apresentaram parâmetros 

em conformidade aos limites da legislação vigente. 

Considerando esse fato e que o aumento do número de empregados se dará, paulatinamente, 

até atingir, praticamente, os quantitativos para os quais os tratamentos foram projetados, 

sugere-se que, durante os primeiros 12 meses, após a concessão da licença, o monitoramento 
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seja realizado trimestralmente, para que, após, quatro análises, nova avaliação sobre o 

desempenho dos sistemas possa ser realizada pelo NUCAM, com o objetivo de considerar a 

necessidade ou não de ampliação/adequação do sistema.  

Em relação ao córrego Macuco, foi acusada alteração da qualidade das suas águas, a 

montante e a jusante do ponto de coleta.     

Conforme registrado no EIA/RIMA, o aumento da produção demandará também pequeno 

acréscimo no número de máquinas e equipamentos, sendo o principal fator de incremento a 

operação do empreendimento durante 24h/dia. Consequentemente, as manutenções 

corretivas ou preventivas ocorrerão com mais frequência, assim como a circulação de veículos 

e funcionamento do maquinário, elevando o potencial poluidor dessas atividades. 

Com vista a minimizar e/ou evitar tais impactos, o empreendimento dispõe de local apropriado 

para a realização das manutenções, com piso e canaletas impermeabilizados e sistema de 

separação de água e óleo, além de área apropriada para abastecimento de máquinas e 

caminhões, provida de bacia de contenção de vazamentos.  

Assim, a empresa deverá, conforme definido no Anexo I, dar continuidade ao monitoramento 

dos sistemas de tratamento dos esgotos sanitários, bem como do sistema separador de água 

e óleo. 

É importante reiterar que, conforme autorizado na licença de operação anterior,  tanto os 

esgotos domésticos tratados, quanto o efluente final da caixa SAO, não são lançados em 

corpos hídricos mas, sim, em sumidouros, sendo que as unidades de tratamento distam, 

aproximadamente, 700 m do córrego Macuco, 600 m do ribeirão Matadouro e a 900 m da 

confluência dos dois cursos d’água.  

Quanto aos efluentes relacionados à drenagem das águas pluviais, o empreendimento conta 

com sistema que verte tais águas para três bacias de decantação, no entorno da mina, como 

indicado na Figura 25, disponibilizada pela empresa no EIA/RIMA. 

Atualmente, o sistema de drenagem pluvial apresenta a seguinte configuração: canaletas na 

base dos taludes com declividade máxima de 5%, interligadas a caixas com as funções de 

coleta e distribuição para outros trechos de drenagem e bacias de decantação/infiltração, 

tendo sido mencionadas ainda canaletas de maiores dimensões dotadas de colchões de pedra 

e diques intercalados.  

Conforme informado no PCA, haverá necessidade de instalação de novas canaletas e mais 

uma bacia de contenção/infiltração, entretanto, não foram fornecidos maiores detalhes, mas, 

apenas que as estruturas serão implantadas conforme o avanço da lavra, embora a SUPRAM 

CM tenha solicitado, conforme consta na ATA de Reunião nº 71/2019, lavrada em 18-7-2019, 

informações sobre o assunto. 
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Dessa forma, o empreendedor deverá apresentar à SUPRAM CM, conforme definido no 

Anexo I, informações relativas à ampliação do sistema de drenagem, anteriormente à sua 

execução, com o devido memorial descritivo/fotográfico, além das plantas baixas. 

Figura 25 - Drenagem/Bacias contenção de finos

 

                      Fonte: EIA/Delta 

Além das medidas de controle relativas aos efluentes líquidos gerados na mina, é realizado 

também monitoramento da qualidade das águas a montante e jusante do empreendimento, 

no ribeirão Matadouro e no córrego Macuco, com frequência quadrimestral, das seguintes 

variáveis: pH, temperatura, fosfato total, sólidos sedimentáveis, sólidos em suspensão, 

turbidez, óleos e graxas, DBO e DQO, procedimento que também deverá ter continuidade, 

conforme definido no Anexo I, mantendo-se os pontos de coletas das amostras.  

 

5.2  Resíduos sólidos 

Os resíduos gerados no empreendimento são sucatas metálicas, embalagens plásticas, de 

papel, papelão ou similares, pneus, estopas contaminadas por óleos e graxas, lixo gerado 

pela presença humana nos locais de apoio administrativo, beneficiamento e lavra.  

Na documentação apresentada pela Delta, especificamente no Plano de Controle Ambiental - 

PCA, consta o Programa de Gerenciamento de Resíduos - PGRS. Esse programa irá atender 

todas as estruturas da mina e tem como pilares a não geração de resíduos, redução, 

reciclagem, reutilização e destinação adequada.  

No mencionado documento é apresentada uma estimativa da geração resíduos, bem como a 
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classificação conforme a NBR10.004/2004 e Resolução CONAMA 307/2002, sendo que 

gerenciamento tem início na disposição transitória, em recipientes distribuídos 

estrategicamente nas dependências da mina, identificados nominalmente e com código de 

cores. Conforme suas características, determinados resíduos são enviados diretamente ao 

destino final, outros, acondicionados de forma específica e armazenados temporariamente, 

antes da destinação final. 

O empreendimento dispõe de local coberto e com piso impermeabilizado para o 

armazenamento temporário de resíduos, cujo ambiente é dividido em dois setores, sendo um 

para resíduos classe I e outro para classe II que, por sua vez, são subdivididos em 

compartimentos específicos com identificação. 

No PGRS estão previstas também ações no sentido de sensibilizar e buscar o 

comprometimento dos funcionários, por meio de treinamentos, campanhas internas, 

avaliações e revisões. Considerando a publicação da Deliberação Normativa COPAM nº 

232/2019, a empresa deverá apresentar, semestralmente, a Declaração de Movimentação de 

Resíduo – DMR, emitida via Sistema MTR-MG, referente ao transporte e destinação final dos 

resíduos gerados pelo empreendimento, quando, então, adequações, caso necessárias, 

serão solicitadas. 

Já quanto aos resíduos sólidos não considerados como declaratórios pela DN 232/2019 

deverão ser destinados para empresas regularizadas ambientalmente, devendo o 

empreendedor apresentar, semestralmente, relatório com o quantitativo, a nota fiscal e cópia 

da licença ambiental da empresa responsável pela coleta, tratamento e destinação final 

desses resíduos, conforme definido em condicionante. 

 

5.3 Emissões atmosféricas 

Os impactos associados às emissões atmosféricas, nesse tipo de atividade, são provenientes 

da movimentação de terra nas operações de extração da mina, devido a detonações, 

escavações, carregamento do material, além daquelas relacionadas ao transporte do calcário 

por caminhões e máquinas, que também demandam consumo de combustíveis fósseis. É 

importante acrescentar ainda aquelas emissões geradas nas operações de disposição 

temporária de argila em pilha. 

Uma vez que tais emissões são dispersas, seu controle é realizado por meio de umectação 

das vias de acesso, das operações de britagem e de transbordo de material, com vista a se 

evitar sua propagação ao entorno, como também no ambiente ocupacional, além da 

manutenção preventiva da frota e do maquinário. 

Para redução da geração de poeiras nas vias de acesso e pátios onde se realizam manobras 

de veículos e deposição de matérias para beneficiamento mineral ou em pilhas de estéril é 
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feita a umectação por meio de caminhão pipa. Para prevenir as doenças respiratórias nos 

trabalhadores, são utilizados EPIs especificados de acordo com a situação. 

Ainda será condicionado neste parecer medida adicional para prevenção de escape de 

particulados fugitivos. 

5.4 Ruídos e vibrações 

Quanto aos ruídos e vibrações, tais efeitos têm sua origem na circulação de veículos e 

equipamentos diversos nas frentes de lavra e vias de circulação interna, uso de explosivos e 

pelo funcionamento da instalação de beneficiamento. A poluição sonora provocada pelos 

equipamentos e veículos utilizados na operação da pedreira é restrita à área de trabalho. Já 

aquelas associadas às detonações por explosivos deverão ser controladas pela execução 

correta de Plano de Fogo, no qual há previsão de controle de cargas e horários pré-

determinados para as detonações, que são realizadas de forma periódica, sempre no mesmo 

horário diurno, feitas com uso de explosivos e retardos para minimizar os efeitos de ruído e 

vibrações. Conforme informado pelo empreendedor, as detonações acontecem, atualmente, 

via de regra, às segundas, quartas e sextas-feiras, no período compreendido entre 11h30min 

e 12h30min e, conforme consta no EIA (p.59), após ampliação da produção, as detonações 

serão praticamente diárias, durante os dias úteis.  

Conforme informado no EIA, a empresa realizou medições dos níveis de pressão sonora nos 

pontos listados no quadro 7 e, para elaboração do EIA, também foram realizadas medições 

nos pontos constantes no quadro 8. Em ambos os casos, consta no EIA que os resultados 

indicaram níveis de pressão sonora e vibrações dentro dos limites da legislação 

correspondente. 

Quadro 7 – Locais de medições de ruídos - Delta 

Local monitoramento Coordenadas geográficas (UTM) 

latitude longitude 

Britador CNC 576426 7843276 

Bairro Universitário 576003 7844712 

Bairro Mata Grande 577971 7844076 

Próximo a “residência do 

Joaquim” 

577872 7843850 

Fonte: adaptado EIA/Delta 
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Quadro 8 – Locais de medições de ruídos - EIA 

Pontos Coordenadas geográficas (UTM) 

latitude longitude 

1 577407 7844661 

2 578087 7843957 

3 577928 7844807 

4 576619 7844924 

5 576018 7844805 

6 576291 7842950 

Fonte: EIA/Delta 

Os pontos de monitoramento são mostrados na figura 5, na qual é possível observar suas 

localizações em relação à ADA do empreendimento e seu entorno. 
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Figura 26 – Distribuição dos pontos de monitoramento de ruído 

 

            Fonte: EIA/Delta 

Uma vez que a empresa considera que tais medições podem ser utilizadas como valores de 

referência para futuros programas de monitoramento, sugere-se que continuem a ser 

realizadas, considerando os pontos controlados pela Delta, entretanto, com a frequência 

definida no Anexo I.  

A Delta realizou, igualmente, medições dos níveis de sobrepressão acústica em bairros 

localizados no entorno da mina, no período de 2011 a 2014, tendo em vista as detonações 

para desmonte de rochas, sendo que os resultados são mostrados na figura 27. Considerando 

a inexistência de legislação, no âmbito estadual, regulamentadora dessa questão e que a NBR 

9653/2005 estabelece que o nível de pressão medido além da área de operação não deve 

ultrapassar o valor de 134 dBL pico, observa-se, na figura 27, que os valores medidos estão 

abaixo do limite fixado pela norma, portanto, em patamares aceitáveis. 

No entanto, em que pese o fato das operações de detonação ocorrerem conforme a norma 

técnica pertinente, em entrevistas com moradores do entorno da mina, conforme registrado 

no Auto de Fiscalização n° 75331/2017, em 22/08/2017, foram ouvidas diversas reclamações 

de moradores do entorno, relacionadas a emissão de ruídos e vibrações, com danos em 

imóveis, como rachaduras, atribuídos à operações do empreendimento. 

Sendo assim será condicionando neste parecer,  novos estudos para alocação de pontos  de 

monitoramenro de ruidos e vibrações, em locais próximo as comunidades reclamantes. 
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Figura 27 - Monitoramento detonações 

 

                  Fonte: EIA/Delta 

 

Figura 28 – Distribuição dos pontos de monitoramento de ruído 

 

                  Fonte: EIA/Delta 
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5.5 Impactos do Meio Socioeconômico 

Quanto aos impactos que a ampliação das atividades do empreendimento irá causar, foram 

apontados no diagnóstico do meio socioeconômico:  poluição do ar – material particulado; 

poluição sonora – barulho e frequência das detonações; poluição visual – degradação da área 

verde; abalos estruturais dos imóveis devido às detonações; surgimento de animais 

peçonhentos na área urbana e aumento do fluxo de caminhões. 

 

 

5.5.1 Geração de expectativas 

 

A geração de expectativas incide em todas as fases do empreendimento, a saber: “Alterações 

Pontuais e Pré Lavra”, “Operação” e “Encerramento/ Fechamento da Mina”.  

 

Conforme descrito no EIA, durante as alterações pontuais e Pré Lavra, as expectativas se 

voltam para o âmbito das ações de comunicação com os grupos sociais impactados.  Na fase 

de operação, duas expectativas poderão se sobressair: a primeira refere-se à expectativa da 

comunidade para que seja priorizada pelo empreendedor oportunidades de emprego para os 

moradores de Sete Lagoas. E a segunda, refere-se a uma expectativa negativa quanto aos 

efeitos ambientais decorrentes da operação da mina. 

 

Por fim, na fase de fechamento da mina, existe uma expectativa quanto ao legado que será 

deixado à região, e qual apoio será dado aos funcionários após a etapa de desmobilização da 

mão de obra quando cessarem as atividades minerárias da Agroindustrial Delta de Minas. 

 

Medida Mitigadora:  

O Programa de Comunicação Social (PCS), o qual tem como público alvo a AID do meio 

socioeconômico, deverá promover informações que diminuem os receios e dúvidas que os 

mesmos possuem em relação à atividade mineradora. Em paralelo, as expectativas sobre os 

impactos ambientais podem ser mitigadas por meio do Programa de Educação Ambiental, por 

este possuir um efeito multiplicador na comunidade.  

 

As expectativas quanto à contratação de mão de obra local, podem ser superadas e 

potencializadas mediante o aprimoramento do Programa de Comunicação Social, para que 

inclua ações de divulgação das vagas ofertadas pelo empreendedor.  

 

Na fase de fechamento da mina, novamente, o PCS deve fornecer à comunidade informações 

sobre o plano da empresa para a realocação dos profissionais desmobilizados, além das 

informações sobre a readequação da mina.  
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Diante disso, este impacto que ora foi considerado como significante passará para pouco 

significante, uma vez que, as incertezas serão atenuadas. Já as medidas para superar as 

expectativas com relação às oportunidades de trabalho para a população mantêm-se 

significantes.  

 

No que tange ao fechamento da mina, ao executar o Plano de Comunicação com foco na mão 

de obra que será desmobilizada, e a readequação da mina para uso futuro, a expectativa 

diminui em importância, e de significante torna-se pouco significante. 

 

5.5.2 Geração de incômodos à comunidade e/ou alteração do cotidiano 

É informado que haverá um aumento moderado na circulação de veículos pesados e a 

circulação de novas pessoas nas comunidades da AID do empreendimento, visto que 

empreendimento desse porte atraem trabalhadores.  

 

A movimentação de máquinas e equipamentos também será responsável pela geração de 

gases e ruídos, que podem ser controlados através da regulagem periódica e preventiva dos 

motores e do controle da velocidade do tráfego dos veículos. 

 

É mencionado que o maior potencial de impacto à comunidade deverá ser a suspensão de 

material particulado, principalmente na fase de operação, o que contribui negativamente para 

a queda na qualidade do ar no local.  

 

Medida mitigadora:  

A empresa já conta com sistema de aspersão nas correias transportadoras. As outras medidas 

propostas para o controle de particulado estarão associadas às ações de aspersão periódica 

de água, com caminhão pipa, com trajeto fixo e rotineiro, podendo ainda intensificar a 

aspersão em áreas mais críticas caso haja necessidade. 

 

Destaca-se que não foram citados, neste item, outros incômodos gerados à população 

pertencente à AID, citados pelos moradores diagnóstico do meio socioeconômico, quais 

sejam: poluição sonora; abalos estruturais dos imóveis devido às detonações. Cabe ressaltar 

que alguns desses impactos foram mencionados na matriz de impactos do meio físico, como 

alterações dos níveis de vibração e ruído, porém sem quaisquer conjugações ou interações 

com o meio antrópico.  

 

Foi informado, por meio do protocolo nª R0150938/2019 de 27/09/2019, que os desmontes de 

rocha serão ampliados e acontecerão de segunda a sexta-feira, nos horários de 11:00 às 

12:00. As comunidades e os Stakeholders já são informados desses desmontes através de e-

mails.  
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A equipe técnica entende que o empreendedor deverá utilizar, também, as reuniões 

semestrais, descrito no Programa de Comunicação Social, como mais um instrumento para 

informar e esclarecer as dúvidas quanto a este impacto e as medidas mitigatórias adotadas.  

 

Os pontos de monitoramentos de sobrepressão acústica (detonações) estão localizados no 

Bairro Mata Grande e na Gruta Rei do Mato e alguns pontos na área do Delta. No entanto, 

devido a ampliação significativa de dias de desmontes, o empreendedor também deverá 

ampliar sua rede de monitoramento, abrangendo, também, os seguintes bairros: bairros Padre 

Teodoro, Santa Rosa, Mata Grande, Santo Antônio, Universitário e Iporanga I. Tal obrigação 

será condicionado neste PU.  

 

5.5.3 Aumento do número de Acidentes 

Por se tratar de equipamentos pesados, há certa possibilidade de ocorrência de pequenos 

acidentes, como distensões musculares e lesões. Os riscos de acidentes mais consideráveis 

dizem respeito ao transporte do material, que por se fazer em vias de trânsito de pouca 

capacidade de tráfego e inclinadas, oferecem perigos de acidentes com outros veículos, não 

só os trabalhadores encarregados pelo empreendimento, mas também a comunidade. 

 

Na Fl. 56 do EIA, é descrito que, conforme informações levantadas pelos moradores, há 

relatos de aumentos da presença de serpentes quando ocorrem as detonações. Como 

resposta a estas reclamações, os estudos ambientais apontam que “foi realizado, em 

junho/2012, um estudo pela FUNED – Fundação Ezequiel Dias, onde foram apresentados os 

fatores desencadeadores do surgimento de tais serpentes, como a disposição inadequada de 

lixos e esgoto exposto”.  

 

Em resumo, o aumento de acidentes na região da Mina Mata Grande caracteriza-se como um 

impacto potencial, negativo, direto, imediato, temporário, reversível e cumulativo em todas as 

fases do empreendimento, impacto que neste caso específico não se aplica à fase de 

desativação. 

 

Medida mitigadora:  

Todas estas medidas estão previstas no Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) do 

empreendimento, que tem como objetivo normatizar e criar procedimentos de segurança 

visando prevenir acidentes de trabalho e doenças ocupacionais.  

 

5.5.4 Aumento dos casos de doenças decorrentes da poluição 

Nas obras para ampliação e operação do empreendimento, devido à abertura de vias de 

acesso e supressão de vegetação (decapeamento da superfície), aumento do número de 

veículos/máquinas com a queima de combustíveis fósseis, detonações, atividades de 
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descarregamento, britagem, estocagem e transferência dos materiais, constitui um fator 

negativo a poluição atmosférica,  a qual deverá ser incrementada com à ampliação da lavra e 

podem resultar em situações indesejáveis junto à população vizinha no que diz respeito à 

possibilidade de aumento dos casos de doenças causadas pela poluição do ar, principalmente 

nos bairros Mata Grande, Universitário I e Universitário II, dada a maior proximidade com os 

limites do empreendimento.  

 

Medida mitigadora:  

Para o controle estarão associadas às ações de aspersão periódica de água, com caminhão 

pipa, com trajeto fixo e rotineiro, podendo ainda intensificar a aspersão em áreas mais críticas 

caso haja necessidade. 

 

Em resumo, o aumento dos casos de doenças decorrentes da poluição na região da Mina 

Mata Grande caracteriza-se como um impacto potencial, negativo, indireto, de médio prazo, 

temporário, reversível e cumulativo em todas as fases do empreendimento. 

 

No entanto, a equipe técnica da Supram CM entende que o empreendedor deverá, também, 

como medida mitigatória, elaborar Plano de Monitoramento da Qualidade do Ar, com vistas a 

avaliar as condições sanitárias da região, onde se localiza o empreendimento, fornecendo 

informações sobre os possíveis riscos à saúde da população local, o qual será colocado como 

condicionante.  

 

5.5.5 Impacto: Aumento do nível de emprego / empregabilidade 

Inicialmente, segundo o PAE, serão criados 55 empregos diretos, e quando em plena 

operação, a expectativa é de que sejam criados mais 102 postos de trabalho, configurando-

se como um impacto positivo. Porém, com a desativação e o encerramento das atividades na 

mina, haverá desmobilização da mão de obra, o que se caracteriza como um impacto negativo. 

  

Medida mitigadora:  

Deverá ser priorizada a contratação de mão de obra local e a capacitação e treinamento dos 

contratados, por meio do Programa de valorização da economia local/regional, com vistas a 

reduzir a presença de trabalhadores externos e minimizar o impacto negativo do alto fluxo 

gerado pelo deslocamento de funcionários. Destaca-se que região já possui mão de obra 

qualificada, o que facilita a contratação de trabalhadores que moram no entorno. 

 

É também necessário, mas como medida mitigadora, que durante a fase de fechamento da 

Mina Mata Grande, ao final de 38 anos, haja um aproveitamento máximo dos trabalhadores 

em outros empreendimentos da empresa, e um apoio para que os demais possam se reinserir 

ao mercado de trabalho. Para tal, é sugerido que o Plano de Comunicação Social oriente e 
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conduza esses trabalhadores ao SINE e a outros cursos profissionais de 

capacitação/reciclagem. 

 

5.5.6 Movimentação financeira (ativação da economia) 

A ativação econômica por meio da movimentação financeira na região é um impacto 

secundário, decorrente do aumento do número de empregos e aumento da renda, que, 

consequentemente, impulsionará o desenvolvimento da região.  

 

O comércio local poderá ser afetado positivamente, visto que haverá mais pessoas circulando 

e morando na região, consumindo, portanto, mais bens e serviços. 

 

No Plano Integrado de Aproveitamento Econômico (PAE), o empreendedor prevê que a área 

da Mina será destinada a um amplo condomínio residencial, portanto, tal medida é 

considerada potencializadora da movimentação financeira, que tenderá a continuar 

significante mesmo após o fechamento da mina para a criação do condomínio. 

 

5.5.7 Aumento da arrecadação tributária municipal / estadual / federal 

A ampliação da Mina Mata Grande proporcionará um aumento expressivo da arrecadação de 

impostos. No Plano de Aproveitamento Econômico (PAE), o empreendedor prevê que a 

arrecadação tributária federal anual (COFINS/PIS e CFEM).  

 

Sendo assim, na fase inicial das atividades, o impacto do aumento da arrecadação de 

impostos é considerado de magnitude grande, por ultrapassarem os limites do 

empreendimento, e gerar efeitos num contexto municipal e regional.  

 

Com a mina em plena operação, na segunda fase, ocorrerá um aumento da arrecadação 

assumirão proporções maiores e o impacto se torna muito significante.  

 

Contudo, no encerramento e fechamento da mina, haverá uma queda na arrecadação, 

tornando pequena tanto a magnitude quanto a severidade, e deste modo, pouco significante. 

 

5.5.8 Ocorrência de sobrecarga na oferta de serviços públicos básicos 

Haverá maiores demandas na infraestrutura pública, como no segurança pública, atendimento 

à saúde, manutenção das vias de acesso, mobilidade urbana e saneamento, dado que o 

empreendimento receberá cerca de 150 novos funcionários. Assim, este impacto se subdivide 

em duas frentes: com efeitos na comunidade do entorno e com efeitos no município de Sete 

Lagoas de forma mais ampla. 
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Nos bairros do entorno poderá ocorrer uma sobrecarga na segurança pública e ao 

atendimento à saúde, pois, os trabalhadores poderão ser atraídos a residirem próximo à 

localidade.  

 

Em relação ao município de Sete Lagoas, a ampliação do empreendimento acarretará no 

aumento do número de veículos pesados em tráfego na região devido o transporte do minério, 

como consequência, poderá haver o desgaste precoce das vias utilizadas.  

 

Ainda em relação à mobilidade, estima-se que aumentará a demanda por transporte público 

que ligue o centro da cidade à região da Mina Mata Grande. Por fim, com a atração de 

trabalhadores e possíveis moradores para a região, também poderá sobrecarregar o sistema 

sanitário de esgotamento e coleta de lixo. 

 

A magnitude deste impacto é considerada grande, por trazer implicações à comunidade do 

entorno e ao município. 

 

Medida mitigatória:  

Algumas medidas de caráter compensatórias podem ser realizadas durante a fase de 

operação da obra, para que se tenha uma infraestrutura sanitária, viária e social adequada 

quando se tiver um aumento de trabalhadores nessa área. Essas políticas se referem 

basicamente ao plano de articulação com o poder público. 

 

5.5.9 Intensificação do tráfego - vias públicas 

Conforme OF. nº 50/2019 de 09/12/2019, anexo aos autos do processo sob, o empreendedor 

afirma que não haverá alteração nos horários de escoamento do beneficiamento de agregados 

por vias públicas, mantendo o horário comercial de 7h as 17h de segunda a sexta-feira, já 

praticado atualmente para escoamento desta mesma quantidade de material. O transporte de 

material será realizado através de TCLD (transporte de correia a longa distância), não 

impactando o tráfego de veículos em vias da cidade e BR 040. 

 

5.5.10 Alteração dos aspectos visuais da paisagem 

A partir da fase de implantação e principalmente na fase de operação do empreendimento, 

tendo em vista o avanço da lavra previsto, haverá certamente uma alteração da paisagem 

natural existente. 

 

Tais alterações na paisagem serão sentidas pela população circunvizinha, principalmente 

pelos moradores dos bairros Padre Teodoro e Iporanga, localizados em uma elevação onde 

predomina a vista para a área do empreendimento. 
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O impacto de alteração dos aspectos visuais da paisagem teve sua importância/significância 

classificada como significativa na fase de implantação do empreendimento devido às 

atividades de supressão da vegetação. Nesta fase o impacto não pode ser mitigado, uma vez 

que o local suprimido ainda sofrerá alterações.  

 

Na fase de operação e desativação o impacto é classificado como crítico.  

 

Medida Mitigadora:  

Como medida mitigadora, na operação, propõe-se a recomposição vegetal nos taludes os 

quais não sofrerão mais intervenção, ou seja, aqueles taludes onde não serão abertas novas 

bancadas deverão passar por um processo de recomposição. Com isso o impacto passa de 

crítico para muito significativo.  

 

Já na fase de desativação, o impacto é considerado crítico uma vez que a readequação da 

mina fará novamente uma alteração da paisagem, porém desta vez como forma de 

reabilitação da mesma.  

 

5.6 Considerações dos Impactos Ambientais do Meio Biótico - flora 

Os impactos citados são consequência direta da supressão da vegetação que, por sua vez, 

leva à descaracterização da paisagem florestal e moldando-a para atender as necessidades 

humanas, mediante a exploração de recursos minerários. A paisagem é transformada em um 

mosaico, ou seja, inúmeros trechos fitofisionômicos distintos, com funções ecológicas 

diversificadas, uns altamente alterados outros com alguma conservação de suas 

características ecológicas.  

A mudança de uso e ocupação do solo prevista na ADA do empreendimento causará 

alterações no meio, com abrangência pequena e severidade de pequena a média, os impactos 

gerados serão pouco significativos, porém mitigáveis. Adotar as medidas mitigadoras como o 

resgate de sementes para a produção de mudas e a transposição de topsoil para áreas 

alteradas é de fundamental importância para a recuperação de ambientes alterados e para a 

transmissão do material genético oriundo das árvores suprimidas.  

5.6.1 Alteração do fluxo gênico e variabilidade genética  

Toda fragmentação de habitat, consequentemente, irá causar a perda de componentes da 

comunidade da flora. A perda ou alteração do fluxo gênico entre populações é uma das 

consequências reais sobre este tema. Sua estrutura genética está intimamente ligada aos 

padrões de dispersão de pólen e sementes que ocorre entre populações de diferentes áreas. 

Com a redução dos indivíduos da população, se reduz a taxa de reprodução cruzada e 

aumenta as taxas de cruzamentos endogâmicos e autofecundação, por vez reduzindo a base 
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genética dos indivíduos, gerando inúmeros inconvenientes como a perda de heterozigose, 

deriva genética, aumento na frequência de genes deletérios e aumento de genes 

homozigotos.  

Na fase de Alterações Pontuais e Pré Lavra, este tipo de impacto sobre a vegetação local será 

de efeito direto e irreversível, devido à supressão que irá ocorrer em toda a ADA. Na fase de 

operação, o impacto terá abrangência somente regional, visto que, com a perda dos 

elementos da flora, não haverá mais troca de material genético entre as populações. Contudo, 

na fase de encerramento, os efeitos serão positivos, visto que, com o encerramento das 

atividades mineradoras, os trabalhos de recuperação dos ambientes serão iniciados, tal como 

o reflorestamento com espécies nativas, recolocação do topsoil e a revegetação de taludes. 

Estas atividades permitirão a conexão de fragmentos, através de pequenos corredores 

ecológicos, que irão se formar com a regeneração florestal, permitido a retomada do fluxo 

gênico entre as espécies.  

Importante salientar que, a magnitude e severidade do evento pode ser tratada como de nível 

pequeno, pois a abrangência dos impactos está restrita aos pequenos fragmentos existentes, 

que estão isolados, com forte efeito de borda e poucas espécies ameaçadas ou raras.  

Contudo, ao entender que a dispersão de sementes é um fator imprescindível para a fundação 

de novas populações naturais de plantas, tratamos como medidas mitigadoras o resgate de 

sementes destas populações para a produção de mudas, com a finalidade de promover o 

enriquecimento das áreas a serem recuperadas.  

Com estas ações atenua-se os efeitos da perda da variabilidade genética, já que parte do 

material que seria perdido está sendo resgatado, multiplicado e, sob condições que 

potencializam seu estabelecimento em nova comunidade, poderão contribuir com as 

populações vizinhas, reinserindo seu material genético. Desta forma, a importância deste 

impacto se torna insignificante com severidade de nível baixo.  

Na fase de encerramento, com a desativação da mina, os impactos serão significativos, pois 

haverá uma grande área profundamente alterada. As medidas mitigadoras como a 

transposição de topsoil, reflorestamento e estabilização e revegetação de taludes, auxiliarão 

de forma significativa para regeneração florestal do local. 

5.6.2 Perda de elementos da flora  

A área do empreendimento é caracterizada como um mosaico de remanescentes 

fragmentados, em meio a pastagens, inserida em uma região de tensão ecológica entre dois 

sistemas fitoecológicos, Mata Atlântica e Cerrado. 

A perda dos elementos da flora ocorrerá conforme o avanço de lavra, que foi detalhado no 

plano de utilização pretendida. Neste contexto, a vegetação terá sua supressão completa após 
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o período de 20 anos, quando a extração de calcário tiver avançado sobre 100% da ADA 

demarcada neste projeto. 

Durante o início da execução do projeto, os efeitos serão negativos, tendo ação direta e 

irreversível sobre a estrutura da vegetação, sendo a magnitude do evento pequena, já que 

abrange somente os fragmentos no limite da ADA. Contudo, a severidade será de nível médio, 

pois além da perda florestal, ocorrerá também a perda de espécies protegidas por lei como 

Myracrodruon urundeuva, espécies de madeira nobre como Cariniana estrellensis e 

Hymenaea courbaril e frutíferas como as do gênero Annona.  

Durante o encerramento do projeto, com descomissionamento da cava, o efeito positivo sobre 

a flora se dará pelos trabalhos de restauração florestal que poderão ser executados. Estas 

ações terão um impacto positivo significativo sobre a flora local, promovendo a conexão de 

fragmentos, fluxo gênico e maior deslocamento da fauna.  

As ações mitigadoras propostas para a redução dos efeitos negativos deste impacto sobre 

a flora local serão as ações de reflorestamento e o enriquecimento de capoeiras e 

capoeirinhas, com mudas produzidas a partir de sementes coletadas das árvores suprimidas, 

senndo que a transição de topsoil para áreas degradadas também é uma excelente medida 

potencializadora. 

5.6.3 Perda de habitats e nichos ecológicos  

As florestas tropicais são as que detêm maior diversidade de organismos por área, os diversos 

estratos de uma floresta, as adaptações específicas de cada espécie vegetal, seu habito, 

estratégia de reprodução entre muitos outros fatores propiciam uma diversidade de nichos 

ecológicos a serem ocupados ou recursos que a fauna em geral pode estar utilizando e se 

especializando. Os habita estão mais relacionados com a condição do meio abiótico, sendo 

que em uma mesma floresta existem gradientes de umidade e variações de temperatura de 

acordo com o estrato da floresta. Devido a esta variação, diferentes formas de vida vão habitar 

estes estratos sendo especializados nos recursos disponíveis a cada um.  

No empreendimento, os efeitos negativos serão imediatos e irreversíveis, tendo sua 

ocorrência na fase de implantação. Como estas perdas de ambientes estão relacionadas 

diretamente com a supressão, seus impactos serão ocasionados somente na fase de abertura 

do empreendimento. 

Com o empreendimento, os efeitos da perda de habitat serão ampliados, pois será reduzida 

a área verde.  

Nas áreas de supressão há poucos trechos com fragmentos, sendo estes pequenos e sem 

conectividade, porém com moderada presença de fauna. A vegetação predominante é o 

campo antrópico, formado principalmente por pastagem. Naturalmente, estas fitofisionomias 

tém baixo número de habitat e a fauna devido a isso não é muito diversificada.  
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A magnitude do impacto será localizada e sua severidade média, devido ao nível de 

antropização da área, sendo um impacto pouco significante. 

5.6.4 Aumento do efeito de borda  

Na fase de abertura, os efeitos negativos serão irreversíveis e irão se instalar tão logo seja 

feito a supressão. Como boa parte dos fragmentos serão completamente suprimidos, apenas 

o fragmento mais a oeste da cava sofrerá este tipo de efeito, com magnitude localizada e 

severidade pequena, este impacto é insignificante no contexto geral da vegetação. Como não 

há ações mitigadoras para este no momento de abertura e operação do empreendimento, 

cabe na fase de encerramento conduzir as ações reparadoras. Esta ultima fase tem efeito 

positivo para a flora local, as ações de reparação do ambiente já citadas nos itens acima, 

potencializarão a regeneração florestal, reduzindo os efeitos de borda. 

5.6.5 Perda de espécies raras e/ou ameaçadas de extinção  

Os efeitos negativos para este impacto não são diferentes dos já citados acima, diferenciando 

apenas que, neste caso, as espécies são protegidas por instrumentos legais e/ou ameaçadas 

de extinção, tendo assim um agravante maior devido sua importância ora para o meio biótico, 

ora para as atividades humanas.  

Ressalta-se que não foram levantadas no Inventário Floristico fitossociologico nenhuma 

espécie ameaçada de extinção, constante na lista oficial da Flora Brasileira ameaçada de 

extinção, descrita na Portaria do MMA n° 443/14.  

Co relação as espécies protegidas por lei, foram encontardas 2 ( duas) espécies protegidas 

por lei ( Ipe Amarelo) , no qual houve aplicação de medida comensatória, conforme Lei 

Estadual n° 20.308/2012.  

De forma geral devem compor as espécies do sub-programa de recuperação de áreas 

degradadas nos respectivos quantitativos descritos abaixo. 

 

5.7 Considerações dos Impactos Ambientais do Meio Biótico - fauna 

5.7.1 Perda de habitats e nichos ecológicos  

As adaptações específicas de cada espécie vegetal propiciam uma diversidade de nichos 

ecológicos a serem ocupados ou recursos que a fauna em geral pode estar utilizando e se 

especializando. Os habitas relacionam se com a condição do meio abiótico, sendo que em um 

mesmo ambiente existem gradientes de umidade e variações de temperatura, devido a esta 

variação diferentes formas de vida vão habitar estes estratos sendo especializados nos 

recursos disponíveis a cada um.  

Os efeitos listados nos estudos ambientais serão negativos, imediatos e irreversíveis, tendo 

sua ocorrência na fase de implantação, como estas perdas de ambientes estão relacionadas 
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diretamente com a supressão, seus impactos ocasionados na fase de abertura do 

empreendimento.  

5.7.2 Alteração do fluxo gênico e variabilidade genética  

Diversos fatores no ambiente podem ser alterados através da remoção de vegetação, na 

maioria dos casos acarretando amplo desequilíbrio ambiental, favorecendo a perda de 

variação genética e levando a uma diminuição da população remanescente, tornando-a menor 

que o mínimo adequado para que a mesma possa ter sua normal continuidade de variabilidade 

genética e conservação.  

Esse impacto é decorrente da fase de alterações pontuais e pré lavra, devido à liberação de 

novas frentes de lavra e supressão da gruta Mata Grande II, porém o efeito gerado perdurará 

durante a fase de operação. Ocorrerá aumento na intensidade de características acarretando 

na abrangência dos impactos referentes aos atuais.  

Ressalta-se que a ampliação da Mina Mata Grande terá intervenção em ambientes com baixa 

disponibilidade de recursos para a fauna e apesar da existência de espécies ameaçadas de 

extinção, comunidades de fauna consideradas em sua maioria generalistas como tiziu 

(Volatinia jacarina), tico-tico (Zonotrichia capensis), sagui (Callithrix penicillata), gambá 

(Didelphis albiventris), rã martelo (Hypsiboas faber) e o sapo granuloso (Rhinella schneideri).  

Assim, os estudos consideraram o impacto não mitigável, porém sendo considerado 

insignificante. 

5.7.3 Perda de elementos da fauna  

Destacam-se a destruição e diminuição dos habitats naturais, caça indevida, poluição do solo, 

água e ar além das mudanças climáticas e ampliação desordenada das frentes industriais em 

áreas nativas. 

Devido à presença de espécies ameaçadas de extinção e de hábitos fossoriais, como 

Siphonops annulatus que vive sob o solo úmido de florestas e em áreas abertas, além de 

ninhos e tocas de grupos como avifauna, mastofauna e herpetofauna é possível também o 

soterramento de espécies e geração de ambientes impróprios para algumas espécies menos 

tolerantes e/ou que possuem maior dificuldade de deslocamento durante a atividade de 

abertura.  

Ressalta-se também que o aumento do fluxo de pessoas e a disponibilidade de novos acessos 

podem resultar no surgimento de atividades como caça, resultando em perda e diminuição da 

fauna local.  

Como mitigação sugere-se o enriquecimento florestal da área de Reserva Legal, a fim de 

possibilitar maior disponibilidade de recursos e abrigos para que as espécies mais generalistas 

registradas possam ser conservadas na região do empreendimento, bem como a introdução 

do tema educação ambiental para conscientização da importância da fauna. 
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De acordo com os estudos ambientais, com a adoção das medidas mitigadoras propostas, 

considera-se que o impacto passa de significativo para pouco significativo na fase de abertura. 

5.7.4 Diminuição da permeabilidade dos ambientes naturais para a fauna e 

afugentamento  

Os efeitos decorrentes da perda de habitat e fragmentação florestal estão entre as maiores 

ameaças a biodiversidade, criando barreiras parciais ou totais aos movimentos da fauna.  

Dentre os grupos faunísticos que poderão sofrer com a diminuição da permeabilidade dos 

ambientes naturais da área, destacou-se a mastofauna, em especial os mamíferos voadores, 

uma vez que será realizada a supressão da Gruta Mata Grande II. Apesar de não terem sido 

registrados indivíduos na presente gruta, este tipo de ambiente é com frequência utilizados 

por espécies deste grupo.  

Durante a fase de alterações pontuais e pré lavra o impacto gerado pela diminuição da 

permeabilidade torna-se um impacto não mitigável, devido a supressão total de vegetação e 

cavidades naturais, transposição de máquinas e canteiro de obras. Como consequência 

haverá a dispersão dos animais, que trará desequilíbrio de alguns parâmetros ecológicos, 

como a competição nas populações faunísticas da região, que causará um impacto 

permanente a médio prazo. O equilíbrio dos parâmetros ecológicos tende a se restabelecer, 

mas com a diminuição das populações das espécies afetadas, prejudicando a conservação 

destas espécies a curto prazo.  

Em relação aos impactos atuais do empreendimento haverá uma intervenção resultando no 

aumento da abrangência territorial, além do aumento da intensidade devido à ampliação das 

atividades do empreendimento e supressão das cavidades naturais.  

Com a adoção das medidas mitigadoras propostas, o impacto foi considerado. Foi proposto 

como medida mitigadora, o enriquecimento na área da Reserva Legal. 

5.7.5 Diminuição da riqueza e abundância de espécies  

A redução de áreas com cobertura vegetal, o aumento do isolamento e diminuição da 

conectividade do habitat afetam a abundância e riqueza de espécies mais sensíveis, além de 

alterar potencialmente as interações entre as comunidades ocasionando no afugentamento 

de espécies. Com o aumento da presença humana no local ocorrerá o aumento da incidência 

de caça de espécies cinegéticas. A movimentação intensa de veículos e máquinas também 

pode acarretar na perda de animais por atropelamento.  

A redução da cobertura vegetal e o afugentamento da fauna são impactos que decorrem da 

diversidade e abundância das comunidades. 

Qualquer alteração na cobertura vegetal da região afeta a fauna local, seja por modificar ou 

destruir seus habitats, por interferir ou desagregar os corredores ecológicos utilizados pelos 

animais para abrigo e alimentação.  
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Esse impacto perdurará durante a fase de operação e encerramento, sendo considerado nos 

estudos ambientais como mitigável por meio de plantio de espécies atrativas de fauna na área 

da Reserva Legal, visando que ela cumpra seu papel ecológico atraindo e abrigando a fauna, 

bem como execução de programa específicos para a fauna, como o Programa de 

Afugentamento e Resgate de Fauna, durante a supressão de vegetação, Programa de 

Monitoramento de Fauna, Programa de Monitoramento de Espécies em Categorias de 

Ameaça. 

5.7.6 Atropelamento de fauna silvestre  

Devido ao aumento no tráfego de veículos na fase de obras, bem como abertura de novos 

acessos, há previsão de aumento da mortalidade de animais silvestres devido a 

atropelamentos. 

Em relação à atividade atual, ocorrerá um aumento na intensidade de características devido 

à destruição de habitats, onde as intensificações dessas condições resultam em uma maior 

abrangência dos impactos referentes aos atuais.  

Segundo os estudos, considera-se que o impacto pode ser mitigável na fase de pré lavra 

através de resgate e afugentamento de fauna, e através de educação ambiental para todos 

os colaboradores envolvidos na atividade, bem como sinalização específica durante todas as 

fases de ampliação. 

5.7.7 Perda de espécies raras e/ou ameaçadas de extinção  

Alterações antrópicas sobre o ambiente natural da fauna implicam que o ambiente natural 

remanescente pode tornar-se pequeno demais para abrigar espécies que necessitam de 

grandes áreas para sobreviver. A fragmentação do ambiente natural afeta principalmente as 

espécies raras e de baixa densidade populacional.  

O aumento no risco de extinção de espécies da fauna e flora seria decorrente de impactos 

como diminuição da riqueza e abundância de espécies, perda e fragmentação de habitats, 

atropelamento de fauna silvestre e alteração do fluxo gênico. Todos esses aspectos estariam 

influenciando a quantidade e a distribuição das espécies na área de influência do 

empreendimento. Sendo que o risco de extinção não se refere apenas a uma espécie em 

particular.  

Devido a presença de espécies ameaçadas de extinção na área da Mina Mata Grande, haverá 

um aumento na abrangência territorial e intensidade em relação aos impactos atuais.  

Porém nos estudos ambientais foi considerado que o impacto pode ser mitigável, através da 

implementação de ações nos Programas de Monitoramento de Fauna e subprogramas. 
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5.7.8 Aumento da ocorrência de espécies sinantrópicas 

Com base nos estudos ambientais que pode haver um aumento de intensidade durante as 

fases de pré lavra e operação devido a abertura de novas frentes de trabalho. 

Sendo assim, considera-se que impacto pode ser mitigável por meio das ações de educação 

ambiental, disposição adequada dos resíduos e controle de vetores. 

A eficácia das medidas pode ser verificada através da implementação do plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos em todo canteiro de obra e áreas comuns durante todas 

as fases do empreendimento. 

 

5.8 Avaliação de Impactos sobre o Patrimônio Espeleológico 

Este tópico aborda a análise dos impactos ambientais (AIA) reais e potenciais da operações 

e ampliação da Mina Mata Grande sobre o patrimônio espeleológico. Os estudos 

espeleológicos iniciais, referentes à prospecção espeleológica e espeleotopografia, resultou 

em uma amostra de cavidades demonstrada em item específico de Prospecção Espeleológica 

deste PU. 

A presente análise de impacto ambiental sobre o patrimônio espeleológico fundamentou-se 

nos seguintes documentos protocolados pela Agroindustrial Delta de Minas: 

✓ Signus Vitae. EIA/RIMA da Ampliação da Mina Mata Grande. Belo Horizonte janeiro de 
2015; 

✓ MC Ambiental Ltda. Análise de Impacto Sobre o Patrimônio Espeleológico - Mineração 
Delta de Minas - Sete Lagoas/MG. Belo Horizonte, agosto de 2018; 

✓ Carste Ciência e Meio Ambiente. Diagnóstico geoespeleológico, diagnóstico 
bioespeleológico e análise de relevância Gruta Mata Grande II. Belo Horizonte, novembro de 
2019; 

✓ VMA - Engenharia de Explosivos e Vibrações. Relatório Técnico referente ao 
Modelamento Matemático e elaboração de Equação de Atenuação das vibrações 
provenientes de detonações por explosivos em relação às cavidades naturais subterrâneas. 
Belo Horizonte, julho 2018. 
 
Destaca-se que o estudo da Signus Vitae (2015) ao abordar os impactos sobre o patrimônio 

espeleológico, apresenta como somente a “supressão de cavidades naturais subterrâneas”. 

Portanto, não abarca todos os potenciais impacto ambientais sobre as cavidades. Já o 

documento da consultoria MC Ambiental (2018) apresentou uma metodologia que abarcou 

critérios tanto da Resolução CONAMA nº 01/1996, como da Resolução CONAMA nº 347/2004, 

sem, contudo, apresentar todos os critérios desta última resolução, a título de exemplo, não é 

aplicado o critério de sinergia dos impactos.  
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Assim, a equipe da SUPRAM CM optou por apresentar sua própria avaliação de impacto 

ambiental sobre o patrimônio espeleológico da Mina Mata Grande, tendo como base os 

estudos supracitados; os preceitos os critérios indicados na Resolução CONAMA nº 347/2004 

e as definições apresentadas pelas publicações: 

✓ Sánchez, L. E. Avaliação de Impacto Ambiental: Conceitos e Métodos. São Paulo: 
Oficina de Textos, 2008.  

✓ Sánchez, L. E; Lobo, H. A. S. (org). Guia de boas práticas ambientais na mineração de 
calcário em áreas cársticas. Campinas, SP: Sociedade Brasileira de Espeleologia, 2016. 

✓ Cruz, J. B.; Piló, L. B. (org). Espeleologia e Licenciamento Ambiental. Brasília: ICMBio, 
2019. 262 p. 

   
Premissas legais para a avaliação de impacto ambiental 
Segundo o artigo 5° da Resolução CONAMA N° 347/2004, que dispõe sobre a proteção do 
patrimônio espeleológico, o órgão licenciador considerará, entre outros aspectos, a 
intensidade, a temporalidade, a reversibilidade e a sinergia dos referidos impactos. Ainda no 
mesmo artigo, define-se que a avaliação de impactos ao patrimônio espeleológico deverá 
considerar, entre outros aspectos:  

“I – suas dimensões, morfologia e valores paisagísticos;  
II – suas peculiaridades geológicas, geomorfológicas e mineralógicas;  
III – a ocorrência de vestígios arqueológicos e paleontológicos;  
IV – recursos hídricos;  
V – ecossistemas frágeis ou espécies endêmicas, raras ou ameaçadas de extinção;  
VI – a diversidade biológica;  
VII – sua relevância histórico-cultural ou socioeconômica na região. ”  

 
A Instrução de Serviço SISEMA Nº 08/2017 - revisão 1, de 05 de outubro de 2018, define 

impacto negativo irreversível e reversível sobre o patrimônio espeleológico, como:  

“Impacto negativo irreversível: Intervenção antrópica em cavidade natural 
subterrânea ou em sua área de influência, que implique na sua supressão total ou 
em alteração parcial não mitigável do ecossistema cavernícola, com o 
comprometimento da sua integridade e preservação (conf. inc. II do art. 3º da IN 
ICMBio nº 1/2017). 
Impacto negativo reversível: Intervenção antrópica em cavidade natural 
subterrânea ou em sua área de influência, que cause alteração reversível do 
ecossistema cavernícola e não implique na supressão da cavidade ou no 
comprometimento de sua integridade e preservação, sendo passível de controle, 
mitigação, restauração ou recuperação”. 

 
Cenário futuro de conservação do patrimônio espeleológico 
A análise de impacto fundamentou-se no cenário futuro, onde foram avaliadas as atividades 
a serem executadas nas fases de operação e ampliação do empreendimento Mina Mata 
Grande, tendo em vista o potencial degradador de cada uma destas em relação ao patrimônio 
espeleológico. Desta forma, o Quadro 9 apresenta a correlação entre a fase, a atividade, o 
aspecto e o potencial impacto ambiental. 
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Quadro 9. Correlação entre aspectos ambientais, atividade e impacto ambiental 

Fase do 
empreendiment

o 
Atividades Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Direto 

Impacto Ambiental 
Indireto 

Im
p

la
n

ta
ç
ã

o
 

Abertura de vias internas 

Exposição do solo 
Interferência na dinâmica 

sedimentar das cavidades e 
área de influência 

Alteração do aporte de 
recursos tróficos 

Indisponibilidade de 
recursos tróficos 

Interferência na fauna 

Intensificação dos 
processos erosivos e de 

dinâmica superficial 

Degradação da qualidade do 
ar e deposição de 

particulados 

Interferência na fauna 

Indisponibilidade de 
recursos tróficos 

Alteração do microclima no 
interior das cavidades e seu 

entorno 

Alteração químicas e 
estética em espeleotemas, 

painéis rupestres e 
superfícies rochosas 

Interferência na dinâmica 
sedimentar das cavidades e 

área de influência 

Alteração do aporte de 
recursos tróficos 

Indisponibilidade de 
recursos tróficos 

Interferência na fauna 

Interferência na integridade 
física das cavidades e sua 

área de influência 

Alteração do aporte de 
recursos tróficos 

Indisponibilidade de 
recursos tróficos 

Interferência na fauna 
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Fase do 
empreendiment

o 
Atividades Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Direto 

Impacto Ambiental 
Indireto 

Alteração do relevo 

Interferência na dinâmica 
sedimentar das cavidades e 

área de influência 

Alteração do aporte de 
recursos tróficos 

Indisponibilidade de 
recursos tróficos 

Interferência na fauna 

Interferência na integridade 
física das cavidades e sua 

área de influência 

Alteração do aporte de 
recursos tróficos 

Indisponibilidade de 
recursos tróficos 

Interferência na fauna 

Contratação de mão de 
obra 

Visitação não autorizada 
nas cavidades 

Pichações e vandalismo 
sobre o patrimônio 

espeleológico 
---- 

Supressão de vegetação 
Intensificação dos 

processos erosivos e de 
dinâmica superficial 

Degradação da qualidade do 
ar e deposição de 

particulados 

Interferência na fauna 

Indisponibilidade de 
recursos tróficos 

Alteração químicas e 
estética em espeleotemas, 

painéis rupestres e 
superfícies rochosas 

Alteração do microclima no 
interior das cavidades e seu 

entorno 

Alteração do aporte de 
recursos tróficos 
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Fase do 
empreendiment

o 
Atividades Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Direto 

Impacto Ambiental 
Indireto 

Interferência na integridade 
física das cavidades e sua 

área de influência 

Indisponibilidade de 
recursos tróficos 

Interferência na fauna 

Tráfego externo e interno 
de caminhões e outros 

veículos 

Degradação da qualidade do 
ar e deposição de 

particulados 

Indisponibilidade de 
recursos tróficos 

Interferência na fauna 

Alteração do microclima no 
interior das cavidades e seu 

entorno 

Interferência na integridade 
física das cavidades e sua 

área de influência 

Alteração do aporte de 
recursos tróficos 

Indisponibilidade de 
recursos tróficos 

Interferência na fauna 

Alteração do relevo 

Interferência na integridade 
física das cavidades e sua 

área de influência 

Alteração do aporte de 
recursos tróficos 

Indisponibilidade de 
recursos tróficos 

Interferência na fauna 

Perda do Patrimônio 
Espeleológico 

---- 

Interferência na dinâmica 
sedimentar das cavidades e 

área de influência 

Alteração do aporte de 
recursos tróficos 

Indisponibilidade de 
recursos tróficos 

Interferência na fauna 
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Fase do 
empreendiment

o 
Atividades Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Direto 

Impacto Ambiental 
Indireto 

Emissão de material 
particulado 

Degradação da qualidade do 
ar e deposição de 

particulados 

Indisponibilidade de 
recursos tróficos 

Interferência na fauna 

Alteração químicas e 
estética em espeleotemas, 

painéis rupestres e 
superfícies rochosas 

Alteração do microclima no 
interior das cavidades e seu 

entorno 

Intensificação dos 
processos erosivos e de 

dinâmica superficial 

Interferência na dinâmica 
sedimentar das cavidades e 

área de influência 

Alteração do aporte de 
recursos tróficos 

Indisponibilidade de 
recursos tróficos 

Interferência na fauna 

Interferência na integridade 
física das cavidades e sua 

área de influência 

Alteração do aporte de 
recursos tróficos 

Indisponibilidade de 
recursos tróficos 

Interferência na fauna 

Escoamento de águas 
pluviais com retirada de 

solo 

Interferência na dinâmica 
sedimentar das cavidades e 

área de influência 

Alteração do aporte de 
recursos tróficos 

Indisponibilidade de 
recursos tróficos 

Interferência na fauna 

Geração de ruídos 
Alteração do aporte de 

recursos tróficos 
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Fase do 
empreendiment

o 
Atividades Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Direto 

Impacto Ambiental 
Indireto 

Tráfego externo e interno 
de caminhões e outros 

veículos 

Interferência na integridade 
física das cavidades e sua 

área de influência 

Indisponibilidade de 
recursos tróficos 

Interferência na fauna 

Degradação do ambiente 
sonoro 

Interferência na fauna 

Emissão de material 
particulado 

Degradação da qualidade do 
ar e deposição de 

particulados 

Indisponibilidade de 
recursos tróficos 

Alteração químicas e 
estética em espeleotemas, 

painéis rupestres e 
superfícies rochosas 

Interferência na fauna 

Alteração do microclima no 
interior das cavidades e seu 

entorno 

O
p

e
ra

ç
ã

o
 

Contratação de mão de 
obra 

Visitação não autorizada 
nas cavidades 

Pichações e vandalismo 
sobre o patrimônio 

espeleológico 
---- 

Britagem e classificação 
granulométrica 

Emissão de material 
particulado 

Degradação da qualidade do 
ar e deposição de 

particulados 

Indisponibilidade de 
recursos tróficos 

Alteração químicas e 
estética em espeleotemas, 

painéis rupestres e 
superfícies rochosas 

Interferência na fauna 
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Fase do 
empreendiment

o 
Atividades Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Direto 

Impacto Ambiental 
Indireto 

Alteração do microclima no 
interior das cavidades e seu 

entorno 

Carregamento e 
transporte de minério e 

estéril 

Circulação interna de 
veículos 

Interferência na integridade 
física das cavidades e sua 

área de influência 

Alteração do aporte de 
recursos tróficos 

Indisponibilidade de 
recursos tróficos 

Interferência na fauna 

Degradação da qualidade do 
ar e deposição de 

particulados 

Indisponibilidade de 
recursos tróficos 

Interferência na fauna 

Alteração químicas e 
estética em espeleotemas, 

painéis rupestres e 
superfícies rochosas 

Alteração do microclima no 
interior das cavidades e seu 

entorno 

Decapeamento Alteração do relevo 
Degradação da qualidade do 

ar e deposição de 
particulados 

Indisponibilidade de 
recursos tróficos 

Alteração químicas e 
estética em espeleotemas, 

painéis rupestres e 
superfícies rochosas 

Interferência na fauna 
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Fase do 
empreendiment

o 
Atividades Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Direto 

Impacto Ambiental 
Indireto 

Alteração do microclima no 
interior das cavidades e seu 

entorno 

Intensificação dos 
processos erosivos e de 

dinâmica superficial 

Degradação da qualidade do 
ar e deposição de 

particulados 

Indisponibilidade de 
recursos tróficos 

Interferência na fauna 

Alteração químicas e 
estética em espeleotemas, 

painéis rupestres e 
superfícies rochosas 

Alteração do microclima no 
interior das cavidades e seu 

entorno 

Interferência na integridade 
física das cavidades e sua 

área de influência 

Alteração do aporte de 
recursos tróficos 

Indisponibilidade de 
recursos tróficos 

Interferência na fauna 

Emissão de material 
particulado 

Degradação da qualidade do 
ar e deposição de 

particulados 

Indisponibilidade de 
recursos tróficos 

Interferência na fauna 

Alteração químicas e 
estética em espeleotemas, 

painéis rupestres e 
superfícies rochosas 
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Fase do 
empreendiment

o 
Atividades Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Direto 

Impacto Ambiental 
Indireto 

Alteração do microclima no 
interior das cavidades e seu 

entorno 

Interrupção ou redução de 
fluxos hídricos superficiais 

Degradação da qualidade do 
ar e deposição de 

particulados 

Indisponibilidade de 
recursos tróficos 

Interferência na fauna 

Alteração químicas e 
estética em espeleotemas, 

painéis rupestres e 
superfícies rochosas 

Alteração do microclima no 
interior das cavidades e seu 

entorno 

Disposição de estéreis 

Emissão de material 
particulado 

Degradação da qualidade do 
ar e deposição de 

particulados 

Indisponibilidade de 
recursos tróficos 

Interferência na fauna 

Alteração químicas e 
estética em espeleotemas, 

painéis rupestres e 
superfícies rochosas 

Alteração do microclima no 
interior das cavidades e seu 

entorno 

Intensificação dos 
processos erosivos e de 

dinâmica superficial 

Interferência na dinâmica 
sedimentar das cavidades e 

área de influência 

Alteração do aporte de 
recursos tróficos 

Indisponibilidade de 
recursos tróficos 
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Fase do 
empreendiment

o 
Atividades Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Direto 

Impacto Ambiental 
Indireto 

Interferência na fauna 

Estocagem de minério e 
de rocha britada 

Intensificação dos 
processos erosivos e de 

dinâmica superficial 

Interferência na dinâmica 
sedimentar das cavidades e 

área de influência 

Alteração do aporte de 
recursos tróficos 

Indisponibilidade de 
recursos tróficos 

Interferência na fauna 

Emissão de material 
particulado 

Degradação da qualidade do 
ar e deposição de 

particulados 

Indisponibilidade de 
recursos tróficos 

Alteração químicas e 
estética em espeleotemas, 

painéis rupestres e 
superfícies rochosas 

Interferência na fauna 

Alteração do microclima no 
interior das cavidades e seu 

entorno 

Perfuração e desmonte 
de rocha 

Geração de estéreis 
Interferência na dinâmica 

sedimentar das cavidades e 
área de influência 

Alteração do aporte de 
recursos tróficos 

Indisponibilidade de 
recursos tróficos 

Interferência na fauna 

Geração de ruídos 
Degradação do ambiente 

sonoro 
Interferência na fauna 

Alteração do aporte de 
recursos tróficos 
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Fase do 
empreendiment

o 
Atividades Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Direto 

Impacto Ambiental 
Indireto 

Intensificação dos 
processos erosivos e de 

dinâmica superficial 

Interferência na integridade 
física das cavidades e sua 

área de influência 

Indisponibilidade de 
recursos tróficos 

Interferência na fauna 

Vibração 

Degradação do ambiente 
sonoro 

Interferência na fauna 

Perda do Patrimônio 
Espeleológico 

---- 

Desestruturação do maciço 
rochoso 

Degradação da qualidade do 
ar e deposição de 

particulados 

Indisponibilidade de 
recursos tróficos 

Alteração químicas e 
estética em espeleotemas, 

painéis rupestres e 
superfícies rochosas 

Interferência na fauna 

Alteração do microclima no 
interior das cavidades e seu 

entorno 

Remoção de solo 
superficial 

Intensificação dos 
processos erosivos e de 

dinâmica superficial 

Interferência na integridade 
física das cavidades e sua 

área de influência 

Alteração do aporte de 
recursos tróficos 

Indisponibilidade de 
recursos tróficos 

Interferência na fauna 

Emissão de material 
particulado 

Indisponibilidade de 
recursos tróficos 
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Fase do 
empreendiment

o 
Atividades Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Direto 

Impacto Ambiental 
Indireto 

Degradação da qualidade do 
ar e deposição de 

particulados 

Alteração químicas e 
estética em espeleotemas, 

painéis rupestres e 
superfícies rochosas 

Interferência na fauna 

Alteração do microclima no 
interior das cavidades e seu 

entorno 
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I. Degradação da qualidade do ar e deposição de particulados 

As áreas operacionais posicionadas no entorno das cavidades, podem contribuir para a 

degradação da qualidade do ar e alteração da dinâmica sedimentar das cavidades. Nas fases 

de implantação e operação da Mina Mata Grande, as atividades rotineiras envolvem o trânsito 

de veículos, trabalho de máquinas na abertura das frentes de lavra e conformação das pilhas 

temporárias de solo/estéril (capeamento). O funcionamento de máquinas e equipamentos a 

óleo diesel lançará na atmosfera gases decorrentes da queima de motores à combustão. A 

utilização de explosivos para o desmonte de rocha ocasionará a emissão de gases e material 

particulado, que podem ser transportados pelo vento e depositados nas cavidades, alterando 

assim o ambiente cavernícola. O desmonte dos maciços calcários gera também particulados 

bem como o transporte deste material. Tem-se ainda a remobilização de materiais 

inconsolidados depositados no piso e entorno das vias de circulação ocasionado pelo trânsito 

de veículos. 

 

O transporte deste material particuldo para caviades e áreas de influência depende 

notadamente da direção dos ventos. Segundo o Sistema Agritempo da Embrapa e do INMET 

(histórico mensal), apresentado no estudo da Signus Vitae (2015), a predominância dos 

ventos no empreendimento é de leste para oeste, ao longo da maior parte do ano, com 

velocidade que varia de 1,2 a 1,9 m/s. Destaca-se que apenas no mês de maio os ventos 

predominantes são de sudeste para leste, com velocidade média de 1,1 m/s. 

 

Conforme o estudo “Análise de Impacto Sobre o Patrimônio Espeleológico - Mineração Delta 

de Minas”, da MC Ambiental, há presença de particulados nas cavidades localizadas nos 

maciços da Passagem do Urubu, Trevo, Cristais e Mata Grande, e segundo a consultoria 

supracitada, há significativa quantidade de particulado depositado nas Cavidades P53 (Gruta 

Trevo V) e P10 (Gruta do Urubu) e Gruta Mata Grande I. Em vistoria desta SUPRAM CM foi 

verificada a deposicção destes materiais também na cavidade Mata Grande III. Sabe-se da 

possibilidade de haver diferentes fontes de origem deste material na região, contudo destaca-
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se que esta origem não foi comprovada pelos estudos apresentados, desta forma, condiciona-

se neste parecer a apresentação do Estudo de Dispersão de Particulados. 

 

Ressalta-se que foi observado no interior da Gruta Mata Grande I, ao longo do monitoramento 

de integridade física, a presença de material particulado depositado no piso e paredes, 

conforme os estudos elaborados por Carste (2013 a 2017) e MC Ambiental (2018), este último, 

por sua vez, também aponta que não há variação significativa nas camadas de particulados 

depositados nesta cavidade. 

 

Cabe salientar que a presença de material particulado é constatada no interior das cavidades 

localizadas no contexto do Monumento Natural Gruta Rei do Mato, localizado no entorno do 

empreendimento, sendo pontos de avaliação desta deposição monitorados desde 2014 pela 

unidade de conservação. Estudos em desenvolvimento utilizando técnicas de Fluorescência 

de Raio X tem apontado para a presença de diferentes elementos na composição do 

particulado depositado na Gruta Rei do Mato e Grutinha. Dados preliminares apontando 

possíveis origens destes particulados exógenos depositados nestas duas cavidades foram 

apresentados por Alt & Moura (20192). Este estudo aponta como possíveis impactos da 

deposição do material particulado, dentre outros, a (i) alteração estética de espeleotemas e 

painéis rupestres, (ii) alterações sobre a fauna cavernícola, (iii) alterações químicas em 

espeleotemas, painéis rupestres e superfícies rochosas. No sentido do exposto, será 

condicionado neste parecer a apresentação e execução de Programa de Controle das 

Emissões Atmosféricas e Monitoramento de Particulados voltado para o Patrimônio 

Espeleológico. 

 

Este impacto pode ocasionar alterações nas propriedades físicas das cavidades, como 

indicado por United States Geological Survey - USGS (2002), onde o particulado gerado pela 

                                                 
2 Alt, L.R.; Moura, V. M. A. Análise Preliminar de Impactos Sobre o Patrimônio Espeleológico da Gruta Rei 

do Mato/ MG – Deposição de Material Particulado Exógeno. Simpósio Mineiro do Carste (4). Belo Horizonte: 
2019. 
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atividade pode obstruir os poros/pequenas descontinuidades geológicas, principalmente no 

piso da caverna, alterando assim as taxas de recarga do aquífero.  

 

Desta forma, avaliando a direção dos ventos, a localização e direção da entrada das 

cavidades, a localização das fontes emissoras de particulados (a exemplo cava, UTM, 

acessos), pode-se selecionar as cavidades com significativa potencialidade de ocorrência 

deste impacto, sendo elas : B124, B125B, B126, B127A, B127B, B130, B130A, B132, B132B, 

B133 (CAVS04), B135 (CAVS01), B147, B148A, B148B, B149, B151, B154, B154A (BRN01), 

B166, B167, B186, B190, B194, B197, B197A(CAVS05), B198, B199 (CAVS02), B200 

(CAVS03), B203 (BS01), B204 (BS02), B205, B211, B222, B057, B065, B077, B078A, B078B, 

B079A, B079B, B092, Mata Grande I, Mata Grande II, Mata Grande III, Passagem do Urubu, 

Trevo V, Urubu. 

 

Ao que se refere ao ecossistema subterrâneo, são previstos impactos indiretos, ou seja, por 

meio de reflexos da alteração das condições abióticas, como temperatura e umidade. Faz-se 

preponderante salientar que, a AIA da MC Ambiental (2018) faz uma menção sobre os 

impactos decorrentes da deposição de particulados sobre o ecossistema subterrâneo, aqui 

transcrito na integra: “A poeira pode também impactar negativamente a biota cárstica (USGS, 

2002) com a perda de fauna em regiões com maior acúmulo do mesmo”. 

 

O material particulado, tanto em suspensão, como depositado, pode interferir na umidade 

relativa do ar do ambiente subterrâneo, reduzindo-a à níveis próximos ao zero, o que acarreta 

mudanças drásticas na estabilidade ambiental, que é um fator preponderante a manutenção 

da troglofauna. Adicionalmente, a deposição de material particulado sobre os recursos tróficos 

pode torná-los indisponíveis à fauna, implicando em alterações da dinâmica das populações, 

o que significa desde o aumento descontrolado de espécies com maior plasticidade, até a 

extinção de espécies altamente sensíveis a distúrbios no meio. No contexto deste impacto 
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será condicionado neste Parecer Único, a execução de Programa de Monitoramento 

Bioespeleológico. 

 

De acordo com o estudo de AIA da MC Ambiental, já existe no empreendimento ações que 

buscam mitigar este impacto, sendo estas apresentadas no Programa de Controle de 

Emissões Atmosféricas. O programa prevê a execução de umectação constante das vias de 

acesso e planta de britagem, além da manutenção dos veículos, equipamentos e a 

implantação de cortinas arbóreas. Destaca-se, ainda, as medidas propostas no Plano de 

Fogo, como: execução de forma controlada; umectação sobre a bancada a ser desmontada; 

detonação preferencialmente feita em dias claros e/ou parcialmente nublados, com 

temperaturas relativamente altas e ventos fracos; e verificar a direção do vento anteriormente 

à detonação, com o objetivo de não haver detonações quando o vento estiver forte e em 

direção as cavidades. Somado a estes, há o Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar, 

que visa verificar a eficácia das medidas supracitadas. A equipe da SUPRAM CM considerou 

apropriado que, ao executar o Plano de Fogo, os programas supracitados possuem objetivos 

comuns e se faz pertinente a junção deste em um único programa denominado aqui por 

Programa de controle das emissões atmosféricas, monitoramento de particulados e Programa 

de Monitoramento Bioespeleológico. 

 

Como já foi exposto aqui anteriormente, a reconstituição da vegetação do entorno é 

fundamental para reduzir a deposição de material particulado no interior das cavidades, assim 

como as demais medidas de mitigação que, segundo a consultoria, estão implementadas. 

 

II. Interferência na dinâmica sedimentar das cavidades e área de influência 

Durante a etapa de implantação e operação do empreendimento em tela, as atividades 

relacionadas à retirada da cobertura vegetal para a abertura das praças de sondagens e 

perfuração, desenvolvimento das bancadas da mina, bem como a extração do calcário são 

potenciais fontes de desenvolvimento de feições erosivas. Estais feições erosivas podem 

ocasionar o assoreamento de cavidades a partir da geração de material sedimentar 

desagregado, e seu posterior transporte quando da incidência de chuvas nestes locais. Além 

deste potencial impacto, pode ocorrer a modificação na dinâmica sedimentar e o 
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desenvolvimento de feições erosivas na área de influência das cavidades, sem que de fato 

implique, em um primeiro momento, em impacto negativo direto sobre às cavidades.  

 

A exposição do solo, implica no aumento de suscetibilidade a processos erosivos, podendo 

remover ou sedimentar recursos tróficos presentes no entorno das cavidades, inviabilizando 

o aporte no interior destas, reverberando sobre a capacidade suporte deste sistema. Este 

cenário tem interferência direta na dinâmica das populações, sobretudo ao que diz respeito 

aos organismos troglóbios, que apresentam, entre outras características, reduzida densidade 

populacional e baixa tolerância a alterações abruptas das condições intrínsecas do ambiente 

subterrâneo, tornando-os altamente vulneráveis. Uma vez que este impacto venha a ocorrer, 

ele é irreversível. A remoção da vegetação, para a implementação da ampliação das 

atividades minerárias, pode acarretar na redução da área de vida ou afugentamento de 

espécies troglóxenas, troglófilas e acidentais, o que é preocupante, uma vez que, as duas 

primeiras categorias, são de suma importância no aporte de recursos tróficos para o ambiente 

subterrâneo. A ampliação da cobertura vegetal, de forma a substituir àquela que foi 

inicialmente removida, pode ser um subterfúgio para minimizar o impacto, porém é um 

processo de longo prazo e, portanto, sujeita o ambiente subterrâneo a um período de redução 

de aporte de recursos, o que pode ter consequências severas sobre a fauna. 

 

A operação das pilhas de estocagem de material também constitui possível fonte de materiais 

desagregados que podem ser transportadas por distintos agentes para as áreas de influência 

e o interior das cavidades, sobretudo àquelas inseridas no maciço Mata Grande.  

 

O relatório da Carste (2017), referente ao “Programa de Monitoramento da Integridade Física 

Gruta Mata Grande I”, apresenta a descrição do acúmulo de sedimentos inconsolidados de 

granulometria fina, predominantemente argilosa, presentes no conduto norte da Gruta Mata 

Grande I. O referido estudo indica que provavelmente estes sedimentos são “oriundos do 

talude de argila localizado a 120 m a montante da entrada norte da Gruta Mata Grande I”. Este 

talude, referido no trecho acima, trata-se de uma parte da pilha de estocagem, que atualmente 

encontra-se no interior da área de influência desta cavidade. Esta pilha não é utilizada para o 
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fim à que se propôs no passado, e atualmente está submetida à recomposição e revegetação 

segundo as diretrizes do PRAD. 

 

Os resultados das campanhas do referido Programa de Monitoramento da Integridade Física 

Gruta Mata Grande I (período de 2013 a 2017),, apontam para um aumento significativo do 

aporte de sedimentos argilosos no conduto norte da cavidade Mata Grande I. Conforme consta 

no estudo da Carste (2017), este material depositado no conduto norte possivelmente está 

“relacionado à presença de sedimentos na vertente de inserção da cavidade. Estes, por sua 

vez, podem ser transportados com o aumento da precipitação, possivelmente não 

apresentando uma relação direta com o talude de argila no atual momento”. Assim, em agosto 

de 2014, a Agroindustrial Delta de Minas S/A foi informada formalmente pela Carste Ciência 

e Meio Ambiente sobre a entrada de sedimentos no conduto norte, e neste momento foi 

sugerido a investigação da área fonte, bem como a implantação de medidas mitigadoras, 

como descrito no trecho a seguir extraído do estudo da Carste (2017): 

“...em outubro de 2014 (durante o período chuvoso), a Agroindustrial 
Delta de Minas S/A averiguou a situação e confirmou que realmente 
está ocorrendo o carreamento de sedimentos para a vertente onde 
insere-se a Gruta Mata Grande I e por consequência para o seu interior. 
Na sexta campanha, a Carste constatou que o entorno da entrada norte 
desta caverna apresenta uma grande quantidade de sedimentos com 
características semelhantes àqueles verificados no interior do conduto. 
Isto indica que, devido ao conduto estar em uma porção inferior na 
vertente, há uma tendência de transporte deste sedimento para o 
interior da caverna, quando do escoamento superficial pluvial. 
Posteriormente a estas considerações, no aguardo do período de 
estiagem, a Agroindustrial Delta de Minas S/A iniciou, em 2015, a 
implementação das medidas de nivelamento da estrada de acesso e 
redirecionamento da água pluvial, buscando, assim, a redução 
considerável do aporte de sedimentos para a vertente que compõe as 
adjacências do conduto norte. Segundo informações repassadas pela 
Agroindustrial Delta de Minas, a condição dos taludes é periodicamente 
avaliada e, quando necessário, adequada. No tocante ao relatório de 
monitoramento de integridade física de outubro de 2014, quando foi 
recomendada a contenção dos sedimentos, a Agroindustrial Delta de 
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Minas S/A se comprometeu em realizar os procedimentos cabíveis 
previstos no PRAD, quanto a reconformação topográfica local”. 

 

Em vista disto, a Carste iniciou o monitoramento sedimentológico do entorno e do interior do 

referido conduto, com a aprovação da SUPRAM CM registrada em ATA, que foi protocolizada 

por meio do Ofício nº 032/2016, expedido em 17 de novembro de 2016. 

 

Posteriormente, em 2018, a continuidade deste estudo foi assumida pela empresa MC 

Ambiental, que por sua vez, não fez qualquer indicação quanto à efetividade das medias de 

contenção de sedimentos implantadas pela Agroindustrial Delta de Minas. Entretanto, no OF. 

09/2018 (protocolo SIAM nº R0059046/2018) a Agroindustrial Delta de Minas alega que “não 

existem vestígios ou condições técnicas que propiciem o carreamento de sedimentos oriundos 

das atividades de lavra para a região do entorno protegido da cavidade Mata Grande I”. Este 

documento apresenta, ainda, o documento “Laudo Espeleológico - Plano de mitigação para 

possíveis danos causados pela deposição e carreamento de sedimentos da Gruta Mata Grade 

I”, elaborado pela Ativo Ambiental em 2018, onde é recomendado que não “seja realizado 

qualquer manobra para a retirada do material carreado para o conduto norte da gruta Mata 

Grande I”. A justificativa ampara-se no fato de que a retirada deste material poderá ocasionar 

impactos negativos à cavidade, como por exemplo a perda da biota em reestabelecimento.  

 

Anexo ao estudo da Ativo Ambiental (2018) é apresentado o “Laudo Técnico - Programa de 

Monitoramento da Integridade Física Gruta Mata Grande I” (s.d.), onde é informado que “o 

transporte de sedimentos do entorno em direção à cavidade seja anterior ao próprio 

monitoramento”. Além de indicar que este aporte não gerou obstrução ou entupimento total 

do conduto, pois este apresenta teto alto na maior parte de sua extensão. Outra informação 

relevante é o fato de que os locais de origem destes sedimentos, hoje, estão no interior do 

perímetro protetivo, que corresponde atualmente à área de influência da cavidade. Desta 

forma, indica o estudo que não há atividades do empreendimento, no interior da área de 
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influência desta cavidade, que possam ter acelerado o processo de aporte de sedimentos para 

o conduto norte.   

 

A SUPRAM CM entende que, em que pese os argumentos apresentados pela consultoria 

quanto à possíveis interferências da retirada de sedimentos da cavidade sobre a fauna 

subterrânea, as consequências de tais atividades podem ser amenizadas com o 

acompanhamento por profissionais especializados na biota subterrânea, e que os prejuízos 

ao ecossistema subterrâneo serão maiores se a degradação persistir. Dessa forma, será 

condicionante desse Parecer único a reapresentação de uma proposta para a remoção dos 

sedimentos de origem alóctone presente nas cavidades. 

 

Para a cavidade Mata Grade II, segundo os estudos da Carste (2019), foi constatado a 

ocorrência de pacote silto-argiloso que pode ter origem pedológica, tratando-se de ambiente 

de baixa energia. Foi informado que na porção distal da cavidade, em salão amplo, nota-se 

um pacote argiloso contendo clastos angulosos de quartzo, filito e calcário, provavelmente 

oriundos de captura de solo. No contexto de inserção desta cavidade há atividades do 

empreendimento em tela, como estradas e pilhas, que estão subjacentes a esta cavidade. A 

SUPRAM CM, entende não ser possível estabelecer correlação direta da ocorrência de 

material sedimentar, já presente no interior da gruta Mata Grade II, com as atividades do 

empreendimento uma vez que o material pode se associar à própria evolução da cavidade, 

mas indica haver potencial para ocorrência deste impacto nesta cavidade. 

 

Conforme Avaliação de Impactos elaborada pela MC Ambiental (2018) os processos de 

carreamento de sedimentos possuem maior potencialidade de ocorrência em locais com 

declividade média a elevada, e áreas de solo exposto ou com vegetação rasteira. Deste modo, 

fez-se necessário diferenciar o posicionamento das cavidades na paisagem e a direção da 

entrada (s) em relação as atividades em licenciamento, para que este impacto seja avaliado 

corretamente. 

 

As cavidades existentes nos Maciços Urubu, Cristais e Trevo estão em um contexto 

geomorfológico diferenciado em relação às demais cavidades, e para tanto não se espera a 
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ocorrência desse impacto. A equipe da SUPRAM CM considera que há potencial para a 

ocorrência do impacto “interferência na dinâmica sedimentar”, com avanço da lavra, nas 

cavidades e nas áreas de influência listadas a seguir: B190, B203 (BS01), B204 (BS02), B205, 

B211, B222, B065, Mata Grande I, Mata Grande II, Mata Grande III, Trevo V. É fundamental 

ressaltar que a ocorrência, em potencial, deste impacto na área de influência das cavidades 

não descarta a probabilidade que este material aporte no interior das mesmas. 

 

Assim, conforme indicado pelos estudos de espeleologia protocolados, o empreendimento 

possui um sistema de condução dos efluentes pluviais, que são controlados por meio de 

canaletas instaladas junto às margens das estradas, com a drenagem direcionada para uma 

bacia de contenção, onde os finos carreados são depositados, de maneira à evitar que 

alcancem as cavidades. Desta forma, faz-se necessário a continuidade, manutenção e 

correção de possíveis problemas no referido sistema. Além disto, a equipe da SUPRAM CM 

considera de suma importância que sejam implantadas, ao longo do avanço das bancadas da 

lavra, canaletas de drenagem, principalmente na fase de decapeamento do solo e retirada da 

vegetação, de modo à impedir que ocorra o desenvolvimento de feições erosivas e, que estas 

afetem as cavidades e as respectivas áreas de influência supracitadas. 

 

Especificamente, para a fase de exploração propriamente dita, que é o momento quando estão 

previstos os desmontes dos blocos rochosos, o empreendedor não poderá dispor os materiais 

desagregados sobre a área de influência das cavidades, visto que estes, em virtude da 

declividade do terreno, poderão afetar negativamente as a integridade física das cavidades.  

 

Como medida de controle será condicionado neste Parecer Único, a execução do Programa 

de Controle de Feições Erosivas, do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, da 

Continuidade do Monitoramento sedimentológico na Gruta Mata Grande I (GMG-I) e de 

Programa de Monitoramento Bioespeleológico. 

 

III. Interferência na integridade física das cavidades e sua área de influência 

A alteração da integridade física das cavidades caracteriza-se por qualquer modificação no 

estado físico e estrutural, envolvendo as modificações no corpo rochoso, morfologia, e 
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configuração dos sedimentos químicos. De maneira mais abrangente, a integridade física das 

cavidades está relacionada à emissão de vibrações geradas pelas estruturas do 

empreendimento (CECAV, 2016). Assim, para o empreendimento em questão, as seguintes 

atividades que podem gerar vibração no terreno são: operação de veículos; máquinas e 

equipamentos em vias não pavimentadas; escavações e retirada da cobertura vegetal com 

remoção do solo orgânico; detonação por explosivos ou desmonte mecânico com tratores; 

terraplanagem e abertura/melhoria de acessos.  

 

A incidência de vibração sobre as cavidades pode levar à desestruturação física, o que implica, 

entre outras consequências, em desplacamentos, quebra de espeleotemas e alteração de 

canais preferenciais. Tais alterações podem interferir na integridade da fauna (esmagamento), 

dinâmica de aporte de recursos tróficos (fechamento de condutos e clarabóias) e perda de 

microhabitats e recursos (soterramento de diferentes áreas e recursos).  

 

Neste sentido, a VMA Engenharia e Meio Ambiente elaborou para o empreendimento em tela 

o modelo matemático de atenuação de vibrações pelo terreno, gerados a partir dos desmontes 

de rocha por explosivos. Este estudo tem como premissa as distâncias entre as detonações 

e as cavidades, onde são elaborados mapeamentos das cargas máximas de explosivos por 

espera e a definição de limites máximos adequados à operações da mina, visando a 

preservação do patrimônio espeleológico.  

 

No estudo da VMA (2018), é proposto uma frequência mínima de 11 (onze) Hz como limite de 

segurança, onde a probabilidade de se obter uma intensidade de vibração igual ao previsto 

nos cálculos, associada à mínima frequência, é igual a 0,4 %. Isso posto, e aliado a relação 

de frequência e o limite de vibração preconizado pela norma ABNT 9653:2018, foi proposto 
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pela VMA o limite preliminar de 18,2 mm/s para programação de futuros desmontes de rocha 

na área em estudo.  

Diante deste cenário a VMA (2018) propõe, como apresentado na Figura 29, a distribuição de 

cargas máximas por espera admissível ao longo de toda a área da cava, com vistas a atender 

ao critério de segurança estrutural definido para cavernas de interesse.   

 

Figura 29. Distribuição de cargas máximas por espera em relação ao patrimônio espeleológico.

 

Ressalta-se que no modelo de atenuação de vibração elaborado pela VMA (2018) não foram 

incluídas as cavidades Mata Grande II e B203, uma vez que a empresa tinha intenção de 

suprimir estas ocorrências. Uma vez que, a supressão não foi autorizada até o momento, o 
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controle deste impacto faz-se necessário, assim será condicionado que a revisão deste estudo 

contemple estas cavidades. 

 

Adicionalmente, o estudo da VMA (2018) apontou outras possíveis fontes geradoras de 

vibração, sendo elas: os circuitos de britagem, as máquinas e equipamentos diversos 

(perfuratriz, escavadeira, carregadeira, motoniveladora e caminhões). Porém, neste estudo 

não é apresentado, de forma detalhada, as medidas de mitigação e controle propostas para 

estas outras fontes geradoras de vibração. Desta feita, solicita-se, como condicionante deste 

parecer único, a elaboração e apresentação dos estudos de sismografia, conforme as 

Orientações Básicas à Realização de Estudos Ambientais proposta pelo ICMBio/CECAV 

(2016), para as diversas atividades emissoras de vibração e, bem como a proposição e 

recomendação, de medidas de controle e mitigação para que estes não ocasionem impactos 

negativos irreversíveis sobre o patrimônio espeleológico.   

 

Por fim, faz-se nota que, segundo a MC Ambiental (2018), o empreendimento está realizando 

melhorias continuas no plano de fogo, tendo como subsídio o monitoramento sismográfico, 

onde são realizadas as medições dos parâmetros vibração e sobrepressão acústica no 

entorno do empreendimento, em especial nas cavidades Mata Grande I e II, Gruta do Trevo 

V e Gruta Rei do Mato.  

 

Neste contexto, a SUPRAM CM solicita que o limite CME admissível ao longo da cava deve 

estar em consonância com os resultados do monitoramento sismográfico que serão o subsídio 

para a calibração e adequação do plano de fogo. Destaca-se que devem ser integradas as 

definições do limite da CME admissíveis aos resultados do mapeamento geoestrutural das 

cavidades que integra o Programa de Monitoramento da Integridade Física e Dinâmica 

Evolutiva, que têm como ponto focal o diagnóstico das fragilidades estruturais das cavidades. 
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Desta forma, será possível apresentar de forma mais verosímil qual é o limite de segurança 

da cavidade ou do conjunto de cavidades. 

  

IV. Degradação do ambiente sonoro 

Este impacto está relacionado às atividades de terraplanagem e abertura e/ou melhorias de 

vias e acessos, operação de veículos, máquinas, equipamentos e a detonação por explosivos 

ou desmonte mecânico com tratores. Essas atividades poderão ocasionar ruídos que, por sua 

vez, poderão resultar no afugentamento ou afetar negativamente a fauna cavernícola.  

 

Impactos decorrentes da sobrepressão acústica proveniente do uso de explosivos podem 

afetar particularmente a quiropterofauna. A literatura demonstra que os quirópteros são 

sensíveis à perturbação sonora, sendo esta capaz de promover alterações em seus padrões 

de comunicação ou mesmo reduzir sua eficiência de forrageamento2. 

 

Esse impacto não foi listado na avaliação de impactos apresentada no EIA ou no estudo 

elaborado pela MC Ambiental (2018), de maneira que não foram propostas medidas de 

controle e mitigação para o mesmo.  

 

Dessa forma, com o objetivo de confirmar a ocorrência desse impacto sobre os quirópteros, 

será condicionado nesse Parecer único a proposição de um programa específico para o 

monitoramento da quiropterofauna durante os eventos de detonação, com acompanhamento 

simultâneo dos níveis de sobrepressão acústica no interior das cavidades e das atividades 

dos quirópteros durante a realização dos desmontes. As cavidades Cristais II e Gruta Mata 

Grande III possuem populações estabelecidas de morcegos, segundo MC Ambiental (2017), 

e, portanto, podem compor o programa que será elaborado. Este monitoramento deverá 

integrar o Programa de Monitoramento Bioespeleológico. 

 

V. Pichações e vandalismo sobre o patrimônio espeleológico 

A contratação de mão de obra advinda das demandas das fases de implantação e operação 

do empreendimento pode ocasionar a entrada de pessoas nas cavernas, que por sua vez 

podem vir a praticar vandalismo nesses locais, como pichações/inscrições e a quebra de 
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espeleotemas. Este é um impacto que já foi constatado em algumas das cavidades, como por 

exemplo Gruta Mata Grande I, Gruta do Trevo V e Cavidade P58 – Gruta Cristais II. 

 

Conforme o estudo da MC Ambiental (2018), apesar da impossibilidade de afirmar se houve 

a coleta dos espeleotemas nas cavidades da área, há vários depósitos químicos, em especial 

estalagmites quebradas com baixo grau de alteração, o que pode ser um indício de que 

ocorreu tal depredação. Muitos indícios de coleta de estalactites foram observados por este 

órgão ambiental na cavidade Gruta dos Cristais III, onde muitos destes depósitos químicos se 

encontram quebrados sem que a parte faltante esteja caída no piso da cavidade. 

 

Os registros de vandalismos, identificados pela consultoria ambiental do empreendimento, nas 

cavidades são anteriores ao ano de 2008, quando o atual empreendedor se tornou 

responsável por este empreendimento. Destaca-se que atualmente o empreendimento se 

encontra cercado, com vigilância constante, além de placas com identificação de proibição de 

acesso. 

 

Contudo, de acordo com o estudo da MC Ambiental (2018), durante as visitas de campo foi 

constatada inscrições (vandalismo) recentes em algumas cavidades, a exemplo da Gruta Mata 

Grande I, Gruta do Trevo V, Cavidade P58 – Gruta Cristais II. Este fato ocorreu mesmo com 

a adoção, por parte do empreendedor, do Programa de Educação Ambiental. 

 

Ressalta-se que o impacto aqui descrito torna-se mais severo no contexto de cavidades que 

apresentam inscrições rupestres. 

 

Assim, a equipe da SUPRAM CM entende que o Programa de Educação Ambiental deve ser 

revisto, de modo a se tornar mais eficaz quanto à necessidade de preservação do patrimônio 
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espeleológico, e que tenha alcance junto aos funcionários do empreendimento, as empresas 

terceirizadas, visitantes e os moradores do entorno.     

 

VI. Perda do Patrimônio Espeleológico  

Conforme protocolo de documentos no âmbito do processo, o empreendimento pretende 

promover impactos negativos irreversíveis nas cavidades B190, B203 (antiga BS01), Mata 

Grande II, B205 e B211, com a completa supressão, e consequentemente, a perda do 

patrimônio espeleológico associado. Ressalta-se que no presente Parecer Único não houve 

definição de relevância de cavidades dado à inconsistências observadas nos estudos 

protocolados. Consequentemente, impactos negativos irreversíveis nas cavidades não estão 

autorizados neste momento. As referidas supressões poderão vir a ser autorizadas 

posteriormente, se julgado pertinente, em Adendo ao Parecer Único. 

 

Os impactos decorrentes da perda de cavernas e de habitat subterrâneo não podem ser 

mitigados, em função da impossibilidade de reconstrução do ambiente cavernícola. Neste 

sentido, este impacto, quanto é autorizado, demanda compensação espeleológica.  

 

Novamente, uma vez que não foi possível definir neste Parecer único a relevância das 

cavidades sujeitas a impactos negativos irreversíveis, tais impactos não estão autorizados até 

que informações conclusivas sobre os atributos das cavidades sejam apresentadas, avaliados 

e respectiva proposta de compensação espeleológica seja aprovada e sua execução 

condicionada. 

 

Matriz de Impacto Ambiental 

Fundamentado no artigo 5° da Resolução CONAMA N° 347/2004, foi elaborada a matriz dos 

impactos ambientais sobre o patrimônio espeleológico decorrentes da operação do 

empreendimento em tela, e que foram previamente descritos neste parecer. Para cada 

impacto listado são propostas, quando viáveis, medidas de mitigação, planos de controle, 

programas de monitoramento ou compensação.  
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Os critérios avaliados para cada impacto ambiental sobre o patrimônio espeleológico serão 

descritos a seguir: 

Quadro 10. Critérios utilizados na avaliação de impacto ambiental sobre o patrimônio espeleológico 

CRITÉRIO DEFINIÇÃO 

Classe 

Positivo (P) 
Refere-se a atuação do impacto favoravelmente ao aspecto 

ambiental considerado. Alteração de caráter benéfico. 

Negativo (N) 
Refere-se a atuação do impacto desfavoravelmente ao 

aspecto ambiental considerado. Alteração de caráter adverso 

Intensidade 

Imediato (I) 
São impactos que ocorrem simultaneamente com a ação que 

o gera. 

Médio prazo (Mp) São os impactos que ocorrem com uma certa defasagem em 
relação à ação que os gera. Considera-se neste caso médio 

prazo uma escala de meses e longo prazo na ordem de 
anos. 

Longo prazo (Lp) 

Temporalidade 

Temporário (T) 
Refere-se aos impactos que se manifestam durante uma ou 
mais fases do projeto e que cessam quando acaba a ação, 

ou seja, seu aspecto e atividade geradora. 

Permanente (P) 
São as alterações definitivas de um ou mais componentes do 

meio ambiente. São impactos que permanecem mesmo 
quando cessadas as ações que os causaram. 

Reversibilidade 

Reversíveis (Re) 
Refere-se a capacidade do ecossistema cavernícola afetado 
retornar ao seu estado anterior, caso cesse a ação que gera 

o impacto, ou sejam implantadas medidas corretivas. 

Irreversíveis (Ir) 

Diz respeito a alteração do ecossistema cavernícola, com o 
comprometimento da integridade e preservação, o que pode 

implicar na supressão total ou em alteração parcial não 
mitigável da cavidade. 

Sinergia 

Sinérgico (S) 
Quando ocorre a potencialização dos efeitos de um ou mais 

impactos em decorrência da interação espacial e/ou temporal 
entre eles. 

Não Sinérgico 
(nS) 

Quando não ocorre a potencialização dos efeitos de um ou 
mais impactos em decorrência da interação espacial e/ou 

temporal entre eles. 

Fonte: Os critérios acima descritos foram definidos em conformidade com o descrito no Sánchez, L. (2008). 

 
Há de se ressaltar que a reversibilidade e irreversibilidade dos impactos ambientais 

“Degradação da qualidade do ar e deposição de particulados” e “Interferência na dinâmica 

sedimentar das cavidades e área de influência”, estão diretamente relacionadas à quantidade 

de material que poderá adentrar nas cavidades. Deste modo, quanto maior a quantidade 

destes materiais depositados no interior da cavidade, maior também será a possibilidade deste 

impacto não ser reversível, sendo adicionalmente este impacto dependente do controle da 

fonte dos materiais. 

O Programa de Compensação Espeleológica, indicado no Quadro a seguir, não será tratado 

no presente Parecer Único, visto que, não está sendo autorizado o impacto de Perda do 

Patrimônio Espeleológico. A supressão de cavidades poderá ser autorizada posteriormente, 

caso seja julgado pertinente, em Adendo ao Parecer Único.



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Subsecretaria de Gestão e Regularização Ambiental Integrada 
Superintendência Regional de Regularização Ambiental Central Metropolitana 

PA COPAM No 
00348/1998/014/2015 

09/12/2019 
Pág. 140 de 187 

  

Rua Espírito Santo, nº 495, Centro, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30.160-030 
Telefax: (31) 3228-7700 

Quadro 11. Matriz de impacto ambiental sobre o patrimônio espeleológico 

Impactos Fase 

Critérios 

Medidas mitigadoras Planos e Programas 

C
la

s
s

e
 

In
te

n
s
id

a
d

e
 

T
e
m

p
o

ra
li
d

a
d

e
 

R
e
v
e

rs
ib

il
id

a
d

e
 

S
in

e
rg

ia
 

Degradação da qualidade do ar e 
deposição de particulados 

Implantação/ 
Operação 

N I T Re/Ir S 

Executar o plano de fogo controlado e 
adequado ao patrimônio espeleológico. 

Umectação constante das vias de acesso e 
planta de britagem;  

manutenção dos veículos, equipamentos; e 
a implantação de cortinas arbóreas. 

Recomposição da flora no entorno das 
cavidades. 

Programa de controle das emissões 
atmosféricas e monitoramento de 

particulados voltado para o 
patrimônio espeleológico 

 
PRAD - Ações do PRAD voltadas 
para o patrimônio espeleológico 

 
Programa de Monitoramento 

Bioespeleológico 

Interferência na dinâmica 
sedimentar das cavidades e área 

de influência 

Implantação/ 
Operação 

N Mp P Re/Ir S - 

Programa de controle de feições 
erosivas voltado para o patrimônio 

espeleológico 
 

PRAD - Ações do PRAD voltadas 
para o patrimônio espeleológico 

 
Programa de monitoramento da 
qualidade da água e efluentes 

 
Programa de Monitoramento da 
Integridade Física e Dinâmica 

Evolutiva 
 

Interferência na integridade física 
das cavidades e sua área de 

influência 

Implantação/ 
Operação 

N I P Ir S 
Executar o plano de fogo controlado e 

adequado ao patrimônio espeleológico. 

Programa de Monitoramento da 
Integridade Física e Dinâmica 

Evolutiva 
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*Impactos negativos irreversíveis nas cavidades não estão autorizados neste momento. As referidas supressões poderão vir a ser autorizadas 
posteriormente, se julgado pertinente, em Adendo ao Parecer Único. 

 
 
 

5.10 Outros impactos ambientais 

Uma vez que o empreendimento já se encontra em operação, com as estruturas operacional e administrativa instaladas, em 

áreas antropizadas, sendo que não haverá alteração nas unidades de apoio, as atividades de decapeamento e movimentação 

de terra serão restritas à cava e às vias de acesso para execução da extração mineral e avanço das frentes de lavra. Nesse 

sentido, a proposição do empreendedor é a recuperação da área conforme o avanço da lavra. 

 
 
 
 

 

Degradação do ambiente sonoro 
Implantação/ 

Operação 
N I/Mp T Re S - 

Programa de Monitoramento 
Bioespeleológico 

Pichações e vandalismo sobre o 
patrimônio espeleológico 

Implantação/ 
Operação 

N I P Re S - Programa de educação ambiental 

Perda do Patrimônio 
Espeleológico* 

Implantação/ 
Operação 

N Lp P Ir S - 
Programa de compensação 

espeleológica 
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6 Programas Ambientais 

6.1 Programa de Educação Ambiental (PEA) 

 

Foi apresentado o Diagnostico Socioambiental Participativo (DSP) e o Programa de Educação 

Ambiental (PEA), por meio do protocolo nº R0078091/2018 de 24/04/2018, com vista à sua 

atualização, em atendimento a DN Copam nº 214/2017, dos empreendimentos Agroindustrial 

Delta e Companhia Nacional de Cimento, localizados em Sete Lagoas.  

 

O referido PEA e DSP, foi analisado pela equipe da Supram CM e considerado insatisfatório 

por meio relatório técnico nº 43/2019 de 07/05/2019. Neste sentido, foi solicitado novo DSP e 

PEA. 

 

Em resposta, foi protocolado nova revisão do PEA, sob nº R0144321/2019 de 17/09/2019, 

sendo este documento analisado pelo relatório nº 100/2019 de 14/11/2019, onde se concluiu 

que: O DSP externo foi aprovado. Porém, o empreendedor deverá fazer 

adequações/complementações do DSP interno e refazer o projeto executivo do PEA externo 

e interno, sendo condicionado neste parecer. Abarcar na revisão do PEA palestras e eventos 

junto à comunidade local e os colaboradores que abordem a importância da preservação do 

patrimônio espeleológico. 

 

 

6.2 Programa de Comunicação Social (PCS) 

 

Este programa visa atender à comunidade pertencente à AID e seus demais públicos de 

interesse, como exemplo o poder público (secretárias de Meio Ambiente, conselhos 

municipais e etc.). As ações propostas foram:  

 

1. Meios de comunicação: disponibilizar e divulgar os meios de comunicação, direto com a 

comunidade, durante a vigência do projeto; 

2. Reuniões públicas:  definir cronograma de reuniões com a comunidade e Stakeholders, 

informando sobre o processo de expansão, seus benéficos, e medidas mitigadoras para os 

impactos negativos; 

3. Encontro com o Meio Ambiente: encontros esporádicos, com reunião com stakeholders e 

comunidade da AID, levando até estes esclarecimentos e conhecimentos relacionados 

empreendimento (meio ambiente, processos, etc.); 

4. Controle de manifestação com partes interessadas: Receber, registrar e dar retorno às 

demandas protocoladas;  

5. Indicadores socioambientais: Índice de reclamações da comunidade – máximo de 2 registro 

por mês; Índice de retorno para a comunidade – máximo de 5 dias para retorno dos registros. 
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6.3 Programa de Valorização da Economia Local/Regional 

 

Este programa abrangerá a AID e a AII, prevendo estratégias para valorizar a economia e a 

mão de obra local e regional;  

 

O Subprograma de valorização da mão de obra local visa sistematizar ações de mobilização, 

contratação, capacitação, reciclagem e desmobilização do contingente alocado nas atividades 

do projeto, com vistas ao preenchimento dos postos de trabalho disponibilizados em função 

da ampliação do empreendimento em Sete Lagoas. 

6.4 Planos, Programas e Monitoramentos Ambientais voltadas para o Patrimônio 

Espeleológico 

PRAD - Ações do PRAD voltadas para o patrimônio espeleológico 

Segundo o estudo espeleológico apresentado nos autos do processo (MC Ambiental, 2018), 

o PRAD tem como objetivo apresentar a sequência básica para reabilitação física e biológica 

das áreas que sofreram degradação durante a ampliação e operação do empreendimento, em 

especial os taludes formados ao longo das atividades de corte e aterro, principalmente 

próximas às cavidades, mas também daquelas áreas que ficarem desnudas e que serão 

utilizadas no futuro, mantendo assim o perfil natural do solo. 

O empreendimento já realiza ações de reabilitação de áreas degradadas, tais como: 

✓  Remoção e estocagem do solo de decapeamento; 
✓  Recomposição topográfica e reaplicação do solo de decapeamento; 
✓  Revegetação de taludes e superfícies em terra; 
✓  Adensamento florístico com fins paisagísticos e ambientais; e, 
✓  Acompanhamento e manejo posterior das medidas de revegetação. 

 
O adensamento florístico realizado consiste no plantio de espécies nativas, normalmente com 

espaçamento de 04 x 03 metros em locais onde estão localizadas as cavidades. 

Posteriormente, ao longo do ano, são realizadas atividades de manutenção como roçadas, 

coroamento das mudas e adubação. 

A consultoria recomenda que seja mantido este programa com foco especial ao maciço da 

Mata Grande I. A equipe da SUPRAM CM considera de suma importância que este programa 
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seja aplicado as áreas de influência das demais cavidades, a fim de aumentar a cobertura 

vegetal, o aporte de recursos tróficos e reduzir a entrada de particulados no interior destas.  

 

Programa de controle das emissões atmosféricas voltado para o patrimônio espeleológico 

O estudo espeleológico da MC Ambiental (2018) apresenta o Programa de Controle das 

Emissões Atmosféricas com vias ao controle das emissões atmosféricas geradas na operação 

do empreendimento em tela, e tem como objetivo principal a garantia e a manutenção da 

qualidade do ar na área de influência do empreendimento (MC Ambiental, 2018). 

No empreendimento em questão, já são realizadas medidas mitigadoras para reduzir à 

dispersão de particulados oriundos das atividades em regularização, sendo elas:   

✓ Umectação de vias não pavimentadas e pilhas de minério;  
✓ Aspersão de água na entrada do britador e pontos de transferência do minério;  
✓ Durante a etapa de perfuração, o pó gerado é recolhido por meio de coletor acoplado 

à perfuratriz hidráulica. 
✓ Especificamente, para o plano de fogo controlado o empreendedor aplica as seguintes 

medidas de controle:  
✓ Umectação sobre a bancada a ser desmontada;  
✓ Detonação preferencialmente feita em dias claros e/ou parcialmente nublados, com 

temperaturas relativamente altas e ventos fracos.  
✓ Observação da direção do vento anteriormente à detonação.  
✓ Manutenção mecânica preventiva e periódica dos veículos;  
✓ Monitoramento de fumaça preta de veículos movidos a diesel;  
✓ Manutenção contínua de cortina arbórea.  
 

Assim, a equipe da SUPRAM CM considera necessária a manutenção destas medidas de 

mitigação e controle durante a vigência da licença em análise e para tanto irá condicionar a 

execução deste programa. 

Adicionalmente, está sendo condicionado a elaboração de um estudo de dispersão de 

particulados, que tem como objetivo identificar a origem dos particulados constatados no 

interior de algumas cavidades localizadas nos maciços da Passagem do Urubu, Trevo, Cristais 

e Mata Grande. 

 

Programa de monitoramento de particulados voltado para o patrimônio espeleológico 

O estudo espeleológico da MC Ambiental (2018) apresenta o Programa de Monitoramento da 

Qualidade do Ar que busca atestar se as medidas aplicadas se mostram eficazes. Este estudo 

espeleológico da MC Ambiental (2018) relatório informa que o empreendimento em questão, 
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já realiza o monitoramento de particulados com uso de Hi-vol na Gruta Rei do Mato e em um 

ponto denominado PM10. 

 

A equipe da SUPRAM CM recomenda que seja mantido o monitoramento de particulados na 

Gruta Rei do Mato. Além disto, considerando que particulados foram constatados também no 

interior de algumas cavidades localizadas nos maciços da Passagem do Urubu, Trevo e 

Cristais, deve-se incluir novos pontos de monitoramento por meio de Hi-vol locados 

estrategicamente próximos à entrada de cavidades mapeadas com maior potencial para 

entrada de particulados, as quais: B124, B125B, B126, B127A, B127B, B130, B130A, B132, 

B132B, B133 (CAVS04), B135 (CAVS01), B147, B148A, B148B, B149, B151, B154, B154A 

(BRN01), B166, B167, B186, B190, B194, B197, B197A(CAVS05), B198, B199 (CAVS02), 

B200 (CAVS03), B203 (BS01), B204 (BS02), B205, B211, B222, B057, B065, B077, B078A, 

B078B, B079A, B079B, B092, Mata Grande I, Mata Grande II, Mata Grande III, Passagem do 

Urubu, Trevo V, Urubu. 

 

Estudos espeleológicos constantes dos autos dos processos da área da Mineração Delta de 

Minas constataram presença de particulados, com significativa quantidade, depositados nas 

Cavidades P53 (Gruta Trevo V), P10 (Gruta do Urubu) e Gruta Mata Grande I. Em vistoria 

desta SUPRAM CM foi verificada a deposição destes materiais também na cavidade Mata 

Grande III. Presença de material particulado é constatada também no interior das cavidades 

Gruta Rei do Mato e Grutinha localizadas no contexto do Monumento Natural Gruta Rei do 

Mato, próximo ao empreendimento. Sabe-se que na área há diversas fontes que podem gerar 

o material particulado depositado nestas cavidades, sendo uma das fontes a mineração ora 

em licenciamento.  

 

No sentido de buscar associar ou descartar a fonte destes particulados como a mineração, 

será condicionado neste parecer a realização de coleta sistemática de amostra dos 

particulados depositados nas cavidades e sua comparação com amostras de particulados 

gerados pelas atividades da mina. As amostras deverão contemplar pontos fixos de coleta 

que concentrem material particulados, localizados no interior das cavidades P53 (Gruta Trevo 

V), P10 (Gruta do Urubu), Mata Grande I, Mata Grande III, Gruta Rei do Mato e Grutinha. A 

análise destas amostras deverá ser realizada com uso de técnicas de Fluorescência de Raio 

X. 

 

Programa de controle de feições erosivas 

Segundo o estudo espeleológico apresentado nos autos do processo (MC Ambiental, 2018), 

o presente programa encontra-se implantado, e por meio deste são realizadas ações de 

melhorias nos sistemas de drenagens pluviais, principalmente na área de cava, bem como a 
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aplicação do PRAD, que busca implementar a revegetação de locais com risco ou que já 

tenham feições erosivas.  

 

O objetivo central deste programa é estabelecer diretrizes para que não ocorra o 

desenvolvimento de feições erosivas, com foco na contenção de sedimentos gerados pelas 

as atividades do processo administrativo em tela, com foco nas áreas com ocorrência de 

cavidades (MC Ambiental, 2018). O sistema de drenagem atual promove a captação e a 

condução dos efluentes pluviais para as bacias de decantação. A área da mina possui três 

áreas de drenagens: a área da cava da mina (centro-sul), a área da pilha de estéril e a área 

norte da mina. Cada uma dessas áreas possui uma bacia de contenção de finos, que se trata 

de um reservatório para detenção e decantação dos materiais sólidos carreados pelas 

precipitações pluviométricas. 

 

O estudo da MC Ambiental (2018) informa que o escopo do programa prevê: 

✓ Atualização constante dos sistemas de drenagens, tanto aqueles atualmente 
existentes, como os que serão implantados no futuro, nos pontos de solo exposto das 
frentes de lavra; 

✓ Medidas para recomposição de taludes, com a manutenção constante de 
bermas de equilíbrio e septos transversais; 

✓ Medidas de acompanhamento através de inspeção visual e monitoramento 
fotográfico. 

✓ Manutenção de acessos e dos dispositivos de drenagem. 
 

Com a ampliação da cava faz-se necessário a atualização do sistema de drenagem, em 

especial na porção noroeste. Desta forma, deve-se apresentar, como cumprimento da 

condicionante deste parecer, o sistema de drenagem atualizado, considerando a configuração 

da cava durante a vigência da licença pleiteada pelo empreendedor.  

6.5 Programas de Monitoramento Espeleológico 

Programas de Monitoramento da Integridade Física e Dinâmica Evolutiva 

A MC Ambiental (2018) propôs em seu estudo a elaboração do programa de monitoramento 

espeleológico, e que este terá um escopo tal qual aquele atualmente realizado, desde de 2013, 

na Gruta Mata Grande I. Este novo programa deverá incluir a interpretação dos 

monitoramentos sismográfico, pluviométrico (realizados pela empresa), levantamento 

fotográfico de detalhe, levantamento geoestrutural e avaliação bioespeleológica. Além disto, 

é proposto à inclusão das cavidades Cristais II (Três Gaúchos), Gruta B88 e Gruta do Trevo 
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V no referido monitoramento. A referida consultoria sugere, ainda, que o empreendimento 

mantenha o monitoramento sismográfico realizado atualmente no empreendimento.  

 

Em face das características do empreendimento em questão, a equipe da SUPRAM CM 

considera que deverão ocorrer modificações na proposta deste monitoramento, sendo este 

desdobrado nos seguintes programas que estão condicionados neste PU:  

 

1) Realizar mapeamento geoestrutural e levantamento fotográfico de detalhe, no mínimo 
nas seguintes cavidades: B116; B119; B124; B125B; B127B; B130A; B132; B132B; B149; 
B154; B154A (BRN01); B186; B197; B198; B203 (BS01); B204 (BS02); B222; B57; B79B; B88; 
Mata Grande I; Mata Grande III; Passagem do Urubu; Urubu; Cristais II; Gruta do Trevo V;  e 
B111. Especificamente para Mata Grande II, deverá ocorrer apenas o levantamento 
fotográfico de detalhe. Estes estudos deverão ocorrer em evento único. Caso ocorra alguma 
interferência negativa, ou constatado impacto negativo na área de influência das cavidades 
definidas neste parecer, tais estudos deverão ser realizado novamente.  

2) Executar o monitoramento fotográfico e de integridade física das cavidades: Mata 
Grande I; Mata Grande III; Cristais II; Gruta B88; Gruta do Trevo V; B204 (BS02) e B222. A 
periodicidade deste monitoramento deverá ser anual.  

3) Realizar monitoramento sismográfico nas proximidades das cavidades Mata Grande I, 
Cristais II, Gruta B88, Gruta do Trevo V e B204. Destaca-se que este monitoramento deverá 
ocorrer nestas cavidades quando houver desmonte de rocha na cava com explosivos. O 
monitoramento está descrito em condicionante específica 

  
Programa de Monitoramento Bioespeleológico 

O Programa de Monitoramento Bioespeleológico buscar avaliar se haverá impactos sobre o 
patrimônio espeleológico, sob a perspectiva do meio biótico, oriundos das atividades do 
empreendimento. Adicionalmente, deve-se concentrar na avaliação das alterações na 
dinâmica das comunidades cavernícolas, quando após a avaliação dos dados biológicos, 
estes deverão ser correlacionados com os monitoramentos de parâmetros físicos de outros 
programas (Integridade Física, Material Particulado, Feições Erosivas). 
 
O “Projeto Técnico de Monitoramento de Fauna Subterrânea” apresentado pela MC Ambiental 
mostrou-se incompleto. Desta feita, no presente parecer serão apresentadas diretrizes para a 
elaboração e execução de um Programa de Monitoramento Bioespeleológico. 
 
Os parâmetros que serão submetidos à avaliação são a Frequência e Dinâmica de Espécies-
alvo da Fauna e a Composição dos Recursos Tróficos. 
A seguir serão descritos os métodos de amostragem e a avaliação dos parâmetros requeridos: 

1) Amostragem de Invertebrados 

O monitoramento da fauna de invertebrados deverá definir como espécies-alvo, aquelas que 
detenham maior tamanho corporal, com arranjo taxonômico/sistemático bem estabelecido, 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Subsecretaria de Gestão e Regularização Ambiental Integrada 
Superintendência Regional de Regularização Ambiental Central Metropolitana 

PA COPAM No 
00348/1998/014/2015 

09/12/2019 
Pág. 148 de 187 

  

Rua Espírito Santo, nº 495, Centro, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30.160-030 
Telefax: (31) 3228-7700 

que tenham sido submetidas à revisões recentes e com dimorfismo sexual evidente. As 
populações de tais espécies deverão ser mensuradas, distinguindo o número de machos, 
fêmeas e jovens.  A seguir é apresentada a lista de espécies sugeridas à serem alvo do 
presente monitoramento. 

✓ Edmanacris sp. (Orthoptera, Phalangopsidae); 
✓ Endecous sp. (Orthoptera, Phalangopsidae); 
✓ Eusarcus sp. (Opiliones, Gonyleptidae); 
✓ Mesabolivar sp. (Araneae, Pholcidae); 
✓ Pseudonannolene sp. (Spirostreptida, Pseudonannolenidae); 
✓ Zelurus sp. (Hemiptera, Reduviidae). 

 
O método empregado para o monitoramento será a busca ativa, que envolve a busca, na 

maior diversidade possível de ambientes presentes no interior das cavernas (substrato 

rochoso, depósitos clásticos, depósitos orgânicos, etc.). Os indivíduos observados serão 

contabilizados, fotografados, terão seu local de coleta registrado no mapa topográfico da 

cavidade e, quando necessário, serão coletados para a confirmação da identificação da 

espécie. As capturas ocorrerão manualmente, com o auxílio de pincel, pinça e os espécimes 

serão acondicionados em recipientes contendo álcool 70% para fixação. As amostras 

coletadas deverão identificar os locais de captura, distinguindo a zona luminosa e o substrato 

onde foi obtida.  

 
2) Amostragem de Vertebrados 

A amostragem da fauna de quirópteros dar-se-á por meio da coleta dos indivíduos, a tomada 

de dados biométricos (vide Quadro 12), a marcação e soltura. Caso haja dúvidas quanto à 

identificação das espécies, alguns indivíduos poderão ser sacrificados, e devidamente fixados, 

para identificação mais precisa e consequente depósito em coleção científica fiel depositária.  

 

Adicionalmente, como exposto anteriormente, é alvo de condicionante específica deste 

parecer a elaboração de um programa de monitoramento dos morcegos presentes nas 

cavernas Cristais II e Mata Grande III, com intuito de avaliar os impactos decorrentes do uso 

de explosivos (detonação), avaliando os níveis de sobrepressão e o comportamento destes 

animais frente à tal alteração ambiental. O programa que será elaborado deverá ter especial 

atenção ao aspecto da segurança dos profissionais envolvidos, evitando, a qualquer custo, 

expô-los a riscos decorrentes do processo de desmonte de rocha.  

 

Quadro 12. Informações que comporão a tomada de dados do monitoramento da Fauna de 
Quirópteros. 

M
o

rc
e
g

o
s

 

Massa corporal (em gramas) 

Medidas corporais (em milímetros) 
Antebraço 

Corpo (comprimento total) 
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Cauda 

Pé 

Orelha 

Trago 

Sexagem 

Fêmea 

Lactante 

Pós-lactante 

Grávida 

Macho 
T.E 

T.I.A 

Estágio de desenvolvimento 
Adulto 

Jovem 

Presença de ectoparasitas 
Presente 

Ausente 

Nº da anilha 

 
A fauna de anuros deverá ser registrada por fotografias dos indivíduos, bem como de detalhes 

da morfologia, que permitam a melhor e mais correta identificação. Complementarmente, a 

posição ocupada pelos exemplares, no momento da coleta, deverá ser plotada na planta baixa 

das cavernas. 

 

Os roedores presentes nas cavidades deverão ser assinalados no mapa topográfico, assim 

como a presença de ninhos destes. Os registros da presença dos roedores nas cavidades 

deverão ser feitos por registro fotográfico, o mais completo quanto possível. As informações 

decorrentes do monitoramento de roedores, que compõem o programa de monitoramento de 

fauna terrestre, deverão ser incorporados aos relatórios de monitoramento bioespeleológico. 

 
3) Composição dos Recursos Tróficos 

O monitoramento dos recursos tróficos será por meio da tomada das medidas da área 

ocupada por estes, que deverá ser demarcada para posterior identificação e para que ocorra 

o registro padrão de imagens, e que também permita avaliar a taxa de remoção/consumo. 

Deverão ser caracterizados os componentes das diferentes fontes de recursos, bem como a 

fauna a eles associada. A cada visita, sempre que houver novos aportes de recursos, estes 

passarão à integrar o monitoramento. 
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4) Avaliação das Condições Climáticas 

Deverão ser instalados registradores periódico de dados (Data logger), para a obtenção de 

informações sobre temperatura e umidade, em todas as cavidades monitoradas. O número de 

registradores, bem como a distribuição destes, deverá ser adequado ao Desenvolvimento 

Linear (DL), de maneira que permita avaliar as oscilações nos diferentes segmentos das 

cavidades. O intervalo para a tomada de dados dos registradores deverá ser de uma hora. 

 
 

6.6 Programa de Afugentamento e resgate de fauna 

Devido ao processo de ampliação, a mortandade de animais selvagens pode ocorrer, devido 

a supressão e movimentação de maquinas. Assim, serão adotados programas de 

acompanhamento e de afugentamento resgate/salvamento da fauna de vertebrados 

terrestres, a fim de minimizar o impacto desta atividade sobre as comunidades faunísticas 

O programa objetiva propor procedimentos e metodologias a serem adotadas durante o 

acompanhamento da ampliação do empreendimento, havendo o afugentamento e resgate da 

fauna silvestre nas áreas de ampliação. Tem objetivos específicos de minimizar o impacto 

direto sobre a fauna durante a ampliação do empreendimento; realizar afugentamento e 

salvamento da fauna quando necessário; translocar animais com limitações de evasão; 

realizar o manejo adequado para cada espécie; averiguar a destinação adequada para cada 

indivíduo salvo; resgatar, quando necessário, abelhas nativas e providenciar a destinação 

correta e complementar o conhecimento da biodiversidade terrestre da área.  

O Programa será divido em duas etapas: atividades preliminares e atividades durante a 

implantação do empreendimento, com atividades preliminares e atividades durante a 

supressão. 

O biólogo responsável pelo acompanhamento da ampliação do empreendimento, 

afugentamento e resgate da fauna deverá realizar um treinamento de capacitação com os 

profissionais envolvidos na fase de supressão da vegetação. 

A capacitação será realizada através de palestra, onde serão abordados temas como noções 

de leis ambientais envolvendo a fauna, as técnicas de manejo de fauna empregadas na 

contenção e manuseio (com destaque para animais peçonhentos e procedimentos em caso 

de acidente), riscos operacionais inerentes à atividade, bem como a importância do 

direcionamento correto dos animais durante o afugentamento.  

A área a ser suprimida deverá ser previamente verificada através de mapas e visita a campo, 

sendo avaliados o r direcionamento da supressão da vegetação, de modo que não haja 

formação de ilhas, seguindo uma direção específica. Assim poderá ser feito o afugentamento 

da fauna, evitando ao máximo o estresse e provocando a readaptação e posterior 

acomodação dos animais, minimizando a necessidade de operações de resgate. 
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A metodologia de desmate deve privilegiar a saída sucessional de fauna residente, sendo os 

estratos vegetais removidos separadamente, deixando o trabalho mecanizado somente para 

as árvores maiores. O desmate deve ser realizado na seguinte ordem: roçada ou desbaste de 

galhos, retirada da galhada, desmate arbóreo propriamente dito, retirada de troncos e 

madeiras, destoca, retirada de tocos e decapeamento. 

Para cada atividade de poda deve haver uma atividade de retirada de material lenhoso 

seguinte, de modo a permitir o trânsito das espécies durante a pausa para retirada do material 

lenhoso. 

Durante a supressão os biólogos estarão presentes diariamente, munidos de caderneta de 

campo, guias de campo para identificação de espécies, GPS, binóculos, máquina fotográfica 

e equipamento para captura e manejo dos animais.  

Os animais serão primariamente e preferencialmente afugentados, seja de forma indireta em 

consequência de ruídos provocados por máquinas ou de forma direta, que será executado por 

biólogo que direcionará os animais com condições de se salvarem, para áreas adjacentes 

preservadas. A captura (salvamento) só será realizada quando for um animal de difícil 

locomoção ou estressado impossibilitado de sair da ADA.  

Os animais eventualmente resgatados devem serão encaminhados ao médico veterinário para 

avaliação, que após verificação de boa condição de saúde dever ser solto em áreas que foram 

previamente, denominadas áreas de soltura, respeitando transporte adequado, bem como 

quarentena para os animais que necessitarem. 

A captura dos animais a serem resgatados deverá ser feita sempre com os EPI´s essenciais 

para a segurança dos profissionais, com os devidos registros (visualização, vestígios e 

vocalização) em caderneta de campo a fim de complementar a listagem da fauna do 

empreendimento.   

A contenção dos animais, quando necessária, será feita por métodos consolidados de captura 

e manejo de fauna, sendo os mais comuns para a herpetofauna o uso de luvas raspas de 

couro, ganchos e pinções; para o grupo da avifauna a  busca ativa por ninhos, promovendo o 

isolamento da área até o fim do período de nidificação; para o grupo da mastofauna o uso de 

puçás e cambão. 

O empreendedor firmou convênio com uma clínica veterinária denominado Avila Pet Shop, 

para acolhimento dos espécimes de fauna silvestre que por ventura necessitarem de 

atendimento, cirurgia, bem como quarentena. 

Para a execução do programa de afugentamento e resgate há emissão da Autorização de 

Manejo específica, anexo deste Parecer. 

O Programa Afugentamento e Resgate de Fauna deverá ser executado em consonância com 

o Programa de Supressão de vegetação, conforme apresentado. Será objeto de condicionante 
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a apresentação de relatórios parciais e final, quando concluídas as atividades de supressão 

de vegetação, acompanhados de relatório fotográfico, conforme termo de referência da 

SEMAD.  

 

6.7 Programa de resgate e relocação de colmeias de abelhas nativas 

Embora durante a execução do estudo de impacto ambiental, bem como na realização do 

monitoramento não tenham sido identificadas colmeias ou ninhos de abelhas na área foco da 

supressão vegetal, serão realizadas vistorias anteriormente às atividades de supressão 

vegetal, com objetivo de georreferenciar ninhos e colmeias.  

Para o resgate em campo, a equipe será composta de um biólogo e dois auxiliares. Entre os 

itens que serão utilizados, consta cunhas de metal para rachar madeira, marreta, martelo, 

pregos grandes e médios, sugador de abelhas (aspirador entomológico), fita zebrada para 

marcação de ninhos, máquina fotográfica, aparelho GPS para marcação das coordenadas 

geográficas, ficha de campo, macacão completo de apicultor, capuz de meliponicultura, luvas 

de couro, cera alveolada de uso na apicultura, fita adesiva larga, caixa de plástico com tampa, 

e caixas de criação racional.  

O destino dos ninhos resgatados será para meliponicultores cadastrados na AME – 

Associação de Meliponicultores do Estado de Minas Gerais. Os casos em que houver 

condições de reintrodução na área soltura serão avaliados e, não havendo restrições 

(principalmente no caso de abelhas sem ferrão), serão introduzidos na área de soltura com o 

único objetivo de conservação. 

As coletas de ninhos no campo geralmente ocorrerão em três situações distintas.  

A primeira, e menos comum, era no caso de se encontrar um enxame localizado em uma 

árvore íntegra, antes das equipes de supressão chegarem ao local. A segunda situação e a 

mais comum é quando a árvore já está derrubada e o próprio operador de motosserra encontra 

o ninho com as abelhas durante as operações de desgalhar e traçar o tronco. A terceira 

situação é quando um enxame é localizado somente no pátio de toras, posteriormente a todo 

o trabalho de supressão. Da mesma forma, a equipe será acionada para efetuar o resgate do 

enxame de abelhas nativas. Em todos os casos, a equipe profissional efetuará o resgate e 

posteriormente a destinação. 

 

6.8 Programa de monitoramento de fauna 

O empreendimento já realiza monitoramento de fauna, e estenderá durante a vigência da 

Licença. 
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Para a realização do monitoramento, serão analisadas as formações vegetacionais 

significativas encontradas na área de abrangência do empreendimento, bem como áreas com 

diferentes graus de antropização. 

Os métodos empregados serão específicos para cada grupo de vertebrados, sendo:  

Herpetofauna 

Procura Ativa Limitada por Tempo 

As amostragens ocorrerão no período diurno e noturno, sendo utilizado para cada transecção 

1 hora, em ambos os lados da trilha, amostradas alturas de 3 a 4 metros sendo vistoriados 

serapilheira, troncos, cavidades e vegetação. 

Pitfall traps 

Os baldes serão enterrados em  “Y” ou linear ligados entre si por cercas-guia de lona plástica 

e estacas de madeira.. Cada subestação amostral de “pitfalls” será composta por uma série 

de 4 baldes, sendo verificadas diariamente durante a campanha de campo, sendo retiradas 

ao final. 

Audio Strip Transect 

Será utilizada gravação da vocalização emitida pelos machos em atividade reprodutiva, sendo 

concentradas nas primeiras horas da noite, sendo esse período utilizado. 

Road Sampling,  

Para a amostragem serão considerado os caminhos percorridos diariamente (estradas 

principais, secundárias e vias de acesso aos pontos de amostragem). Todos os anfíbios e 

répteis encontrados serão identificados e, quando possível, fotografados. 

Encontros Ocasionais e Entrevistas 

Consistirá no encontro de animais durante o deslocamento entre os vários pontos de 

amostragem.  

Cada campanha contará com um esforço de 80 horas de busca ativa, sendo 8 horas com 2 

biólogos, por cinco dias. E em relação aos pitfalls, serão cinco dias de trabalho de campo, 

utilizando 16 baldes. 

Avifauna 

Transecção em Linha 

Consistirá em caminhar por uma trilha pré-estabelecida e registrar, com auxílio de binóculo, 

todas as espécies e indivíduos visualizados/ouvidos no caminho. As transeções serão 

distribuídas ao longo das estruturas do empreendimento objetivando amostrar todas as 

fisionomias que ocorrem na região. 
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Pontos de escuta 

Serão estabelecidos pontos de escuta distantes, no mínimo, 200 m entre si, sendo revisitados 

em todas as campanhas. Os biólogos permanecerão 10 minutos em cada ponto, registrando 

todas as espécies de aves observadas e/ou ouvidas e o número de indivíduos de cada 

espécie.  

Amostragem Noturna 

A amostragem será realizada em pontos pré-estabelecidos ao longo das transecções, onde 

serão realizadas busca exaustiva e playback.  

Redes de Neblina 

Os espécimes serão capturados com redes de nylon de 6, 9 ou 12 m de comprimento por 2,5 

m de altura. As redes serão dispostas ao longo dos ambientes representativos e 

permaneceram abertas durante o período da manhã, uma vez que a atividade das aves se 

concentra principalmente nas primeiras horas do dia, sendo vistoriadas a cada 30 minutos.  

Cada campanha contará dois biólogos, durante 5 dias, sendo dispendido 20 horas para 

Transecções/Pontos de escuta, 40 horas para busca e redes de neblina e 10 horas para 

amostragem noturna. 

 

Mastofauna 

Para os mamíferos de médio e grande portes, os métodos utilizados são considerados não 

invasivos, sendo: 

 Busca por Evidências Indiretas  

Será realizada na área do empreendimento, através de busca de vestígios da presença do 

animal no local (pelos, fezes, rastros, carcaças, ossadas, odores, etc.). 

Busca por Evidências Diretas 

Tem com objetivo de visualização e zoofonia dos animais presentes na área, sendo utilizadas 

amostragens a pé e utilizando veículos nas trilhas e estradas, durante o período diurno e 

noturno. 

Armadilha Fotográfica (camera trap) 

Serão instaladas pelo menos 8 armadilhas fotográficas, que ficarão em campo por um período 

mínimo de 15 dias, durante 24 horas. 

Para os mamíferos de pequeno porte e não voadores serão utilizadas gaiolas (live trap), com 

isca suspensas dispostas em em transectos, no estratos terrestres e sub-bosque, sendo 

verificadas em todas as manhãs durante seis dias consecutivos.  
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Para quirópteros, serão utilizadas gaiolas redes de neblina (mist nest), que serão vistoriadas 

em intervalos de 30 minutos, permanecendo abertas durante 6 horas, totalizando 10 redes. 

Será realizada também busca ativa em abrigos durante o período diurno. 

Para a execução do programa de monitoramento de fauna, há emissão da Autorização de 

Manejo específica, anexo deste Parecer. 

 

6.9 Programa de monitoramento de fauna ameaçada de extinção 

Durante o inventariamento para elaboração do Estudo de Impacto Ambiental foram registradas 

espécies consideradas como ameaçadas de extinção como o lobo guará  (Chrysocyon 

brachyurus) e outras constam na lista de dados secundários (jaguatirica – Leopardus e a 

suçuarana – Puma concolor). Entretanto, somente o lobo guará foi registrado na área inclusive 

nas campanhas de monitoramento que estão sendo realizadas. 

Durante as campanhas de monitoramento da fauna que já ocorre no empreendimento, se 

registrou a ocorrência da espécie Leopardus guttulus (gato do mato/jaguatirica).  

Dessa forma, as espécies ameaçadas com ocorrência confirmada por meio de dados 

primários são somente duas até o momento C. brachyurus e L. guttulus) que são consideradas 

como vulneráveis nas listas estadual (COPAM 2010), nacional (ICMBio 2018) e global (IUCN 

2019). Essas serão abordadas e monitoradas em um subprograma específico dentro do tema 

mastofauna. Outras espécies ameaçadas que, por ventura forem adicionadas durante os 

estudos, também serão abordadas em monitoramento específico. 

Tal programa objetiva a realização de um diagnóstico na AID e ADA contemplando a situação 

populacional referente às espécies que constem em listas de espécies ameaçadas de extinção 

com  o  objetivo  de possibilitar  a  manutenção  de  populações  e  comunidades  viáveis  

dentro  da  área. Além disso, acompanhar, de forma mais específica, a ocorrência, distribuição, 

frequência de ocorrência e utilização das áreas do empreendimento por essas espécies e 

correlacionar possíveis impactos advindos das atividades e/ou alterações ambientais.  

Monitoramento do lobo guará Chrysocyon brachyurus 

Serão utilizados dois métodos: transecção linear e câmeras traps. A transecção linear  será 

feita por 2 observadores que vistoriam tanto à esquerda quanto à direita das trilhas. No 

momento em que um indivíduo ou o grupo será visualizado os seguintes dados serão 

registrados: espécie, tamanho e composição do grupo (quando aplicado), distância 

perpendicular do primeiro  animal  avistado  até  a  trilha,  distância  entre  o  observador  e  

ângulo  de avistamento. 

A metodologia de câmera trap será utilizada principalmente para identificação, monitoramento 

e determinação da abundância absoluta de espécies, bem como em estudos de padrão de 

atividades Esse método permite estimar o tamanho populacional de espécies que são 
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passíveis de serem identificadas individualmente Serão instaladas, pelo menos, 8 armadilhas 

fotográficas digitais distribuídas entre as diferentes “estruturas” do empreendimento e as 

mesmas permaneceram em campo por um período mínimo de 15 dias consecutivos.  

Por meio da frequência de ocorrência nos registros obtidos pelas câmeras traps, pontos de 

registros de vestígios durante as buscas por vestígios e visualizações diretas (quando 

possível), será avaliado a distribuição da espécie na área onde será possível verificar quais 

estações amostrais são mais utilizadas por essa espécie tanto na ADA quanto no entorno 

(pontos 16,18,20,21,22 descritos no início do programam de monitoramento de fauna). 

Foi proposto a abordagem dos resultados do monitoramento do lobo guará com ênfase na 

obtenção de dados que auxiliem na conservação da espécie na região.  

Monitoramento do gato do mato Leopardus guttulus  

Serão utilizados dois métodos: transecção linear e câmeras traps. A transecção linear será 

feita por 2 observadores que vistoriam tanto à esquerda quanto à direita das trilhas. No 

momento em que um indivíduo ou o grupo será visualizado os seguintes dados serão 

registrados: espécie, tamanho e composição do grupo (quando aplicado), distância 

perpendicular do primeiro  animal  avistado  até  a  trilha,  distância  entre  o  observador  e  

ângulo  de avistamento. 

A metodologia de câmera permite estimar o tamanho populacional de espécies que são 

passíveis de serem identificadas individualmente como é o caso do gato do mato. Serão 

instaladas, pelo menos, 8 armadilhas fotográficas digitais distribuídas entre as diferentes 

“estruturas” do empreendimento e as mesmas permaneceram em campo por um período 

mínimo de 15 dias consecutivos.  

A partir da frequência de ocorrência nos registros obtidos pelas câmeras traps, pontos de 

registros de vestígios durante as buscas por vestígios e visualizações diretas (quando 

possível), será avaliado a distribuição da espécie na área onde será possível verificar quais 

estações amostrais são mais utilizadas por essa espécie tanto na ADA quanto no entorno. 

Foi proposto a abordagem dos resultados do monitoramento do gato do mato, com ênfase na 

obtenção de dados que auxiliem na conservação da espécie na região.  

Ressalta-se que as campanhas de monitoramento da fauna de vertebrados (herpetofauna, 

mastofauna e avifauna, quiropterofauna), devem ser executadas trimestralmente, durante 

toda a vigência da licença ambiental, com ênfase nas espécies ameaçadas de extinção. O 

programa deve ser realizado na ADA, AID e AII, incluindo as áreas de soltura pós-resgate.  

Os relatórios devem ser acompanhados de relatório fotográfico, conforme termo de referência 

da SEMAD. A execução será durante a vigência da licença, devendo ser apresentados 

relatórios parciais anuais e finais, conforme proposto em condicionante. 
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6.10 Programa de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD  

O objetivo deste programa é a recomposição vegetal e florestal das áreas alteradas e 

degradadas, abrangendo neste programa toda a área diretamente afetada, incluindo o pit final 

de lavra, a área utilizada para depósito temporário de argila, os acessos internos, a UTM e a 

área de produção de agregados e demais infraestruturas de apoio à lavra.  

Este programa está relacionado com todas as fases do projeto, da implantação até a cava 

final, cujas medidas de mitigação são o enriquecimento das áreas degradadas com a 

deposição de topsoil, a recomposição do solo com coquetel de gramíneas e leguminosas e a 

recuperação florestal da área do entorno.  

 

6.11 Programa de Conservação e Recomposição Florestal  

O objetivo deste programa é a conservação da biodiversidade através de instrumentos de 

controle da qualidade ambiental, mediante a gestão, conservação e recuperação dos recursos 

naturais.  

Como área de abrangência foi identificada a ADA como o local que sofrerá os impactos diretos, 

entretanto a conservação deverá ser executada preferencialmente na mesma microbacia, em 

local a ser definido pelo empreendedor.  

O programa será executado nas fases de implantação, operação e encerramento do projeto.  

As medidas de mitigação relacionadas a este projeto são: o resgate do banco de 

germoplasma, a propagação do banco de germoplasma e a conservação In situ das espécies 

ameaçadas de extinção e ecossistemas associados.  

 

7. Controle Processual 

A análise jurídica do processo de licenciamento ambiental baseia-se nos princípios 

norteadores do Direito Ambiental, bem como nas legislações federais e estaduais 

concernentes ao tema, tais como: Lei n° 6.938/1981 (Lei da Política Nacional do Meio 

Ambiente), Resolução CONAMA n° 237/1997; Decreto Estadual n° 47.383/2018, que 

estabelece normas para o licenciamento ambiental e autorizações ambientais de 

funcionamento no Estado de Minas Gerais; Lei Federal n° 12.651/2012 (Código Florestal 

Brasileiro); Lei Estadual n° 20.922/2013, que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção 

à biodiversidade no Estado. 

No que concerne, especificamente, à utilização de recursos hídricos, a análise é realizada 

considerando-se os preceitos estabelecidos pelas Políticas Nacional e Estadual de Recursos 
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Hídricos, consubstanciados nas leis nos 9.433/97 e 13.199/99, respectivamente, e ainda tendo 

como base o Decreto Estadual nº 47.705/2019 e a Portaria IGAM nº 48/2019, bem como 

demais atos administrativos do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH), quando 

pertinentes. 

O processo em questão encontra-se devidamente formalizado e instruído com a 

documentação listada no FOB nº 1050386/2014 D (fls. 05), constando nos autos, dentre outros 

documentos, os estudos ambientais EIA/RIMA (fls. 42-1007) e PCA (fls. 1008-1086), o 

Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (fls. 40 e 501), a Declaração de 

Conformidade da Prefeitura de Sete Lagoas (fls. 11) e instrumento de procuração atualizado 

(fls. 1717-1718). 

Em atendimento ao Princípio da Publicidade e ao previsto na Deliberação Normativa COPAM 

nº 13/1995, em vigor à época, foi publicado pelo empreendedor, em jornal de grande 

circulação, o requerimento da LP + LI (fls. 1087 e 1090-1093), bem como também publicado 

no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, pelo órgão ambiental, o requerimento da LP + LI 

(fls. 1089). 

No tocante à Entidade interveniente IPHAN o empreendedor informou que “o empreendimento 

não causará impactos aos bens culturais da União (fls. 1692) e apresentou o 

OFÍCIO/GAB/IPHAN/MG nº 1126/2012 (fls. 1693), no qual consta que: 

“Informamos que o empreendimento ‘Mineração de Calcário Delta Retiro I e II’, no município 

de Sete Lagoas, MG, Processo Iphan nº 01514.000340/2009-50, recebe por meio deste 

ofício, a ANUÊNCIA deste Iphan para com a emissão de sua Licença Prévia, LP, e Licença 

de Instalação, LI (...) 

(...) Isto posto, deve-se frisar que as anuências emitidas para este ‘Projeto’ implicam tão 

somente na permissão para que sejam iniciados os trabalhos de Arqueologia. Não fica 

implícita nenhuma outra forma de anuência desta Repartição Federal com relação ao 

licenciamento ambiental do empreendimento”. 

Em relação ao IEPHA, o empreendedor apresentou o OF. GAB. PR. Nº 348/2017 (fls. 1694), 

que afirma, dentre outras coisas que: 

“(...) A partir da análise da documentação protocolizada neste Instituto, manifestamo-nos pelo 

prosseguimento do processo de licenciamento ambiental e obtenção da licença prévia e de 
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instalação (LP+LI) pelo empreendimento por não ter sido identificado, no presente momento, 

impactos diretos e/ou indiretos no patrimônio cultural imaterial registrado pelo Estado (...)”. 

Cumpre ressaltar que tal anuência do IPHAN, em razão do impacto causado pelo 

empreendimento, faz menção à LP+LI, excluindo a LO da apreciação desta Instituição.  

Tal fato não é impeditivo da continuidade e conclusão da análise do processo de licenciamento 

ambiental, nos termos do Art. 26, § 1º, do Decreto Estadual nº 47.383/2018. 

Assim, foi decido que o empreendedor deverá requerer a anuência do IPHAN nos termos da 

condicionante imposta neste Parecer, para que a eventual concessão da licença ambiental 

pela autoridade decisória competente produza seus respectivos efeitos, o que deverá constar 

expressamente no certificado de licença, nos termos do Art. 26, § 2º, do Decreto Estadual nº 

47.383/2018. 

Em 28/03/2018 o empreendedor requereu (fls. 1356) – protocolo SIAM 0059046/2018 que o 

processo em questão fosse analisado na modalidade LAC1 (LP+LI+LO), com base no 

disposto no art. 8º, §§1º e 6º da DN COPAM nº 217/2017. 

A SUPRAM CM enviou ao empreendedor o OFÍCIO Nº 0502/2018 DREG/SUPRAM CENTRAL 

(fls. 1579), informando sobre a necessidade de reenquadramento do processo de 

licenciamento, sendo que, para tanto, deveria ser realizada nova caracterização do 

empreendimento. 

Assim, o empreendedor apresentou novo FCE eletrônico (fls. 1700-1704 e 2745-2754), que 

deu origem ao FOB nº 1050386/2014 F (fls. 2762-2763), tendo o processo sido reorientado 

para LAC1 (LP+LI+LO), classe 4. 

Após a reorientação, o empreendedor apresentou o comprovante de publicação do 

requerimento de LO em jornal de grande circulação (fls. 2837-2838) 

No tocante ao uso dos recursos hídricos, o empreendedor não fará novo uso, tendo declarado 

que o abastecimento ocorrerá exclusivamente pelo fornecimento de carros pipa e tendo como 

indeferida a outorga nº 6195/2015. 

Para a intervenção ambiental, o empreendedor formalizou o processo de Autorização 

Intervenção Ambiental - AIA nº 00403/2015 requerendo autorização para intervenção em área 

de vegetação nativa, supressão de árvores isoladas nativas e supressão de maciço florestal 
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de origem plantada tendo por consequência as devidas compensações ambientais conforme 

descrito minunciosamente nos termos deste Parecer. 

Por se tratar de área rural, foram demonstradas as matrículas dos imóveis referentes a área 

do empreendimento, sendo que a reserva legal se encontra devidamente averbada e foi 

apresentado o Cadastro Ambiental Rural, conforme demonstrado em item específico do 

presente parecer.  

Quanto aos custos de análise, foram juntados ao processo todos os comprovantes de 

pagamentos efetuados pelo empreendedor (fls. 36-39), tendo sido apurado, por meio da 

planilha final de custos, o valor residual de R$ 18.104,09, que fora devidamente quitado pelo 

empreendimento. 

Trata-se de empreendimento classe 04 (quatro) e a análise técnica conclui pela concessão da 

Licença Prévia concomitante à Licença de Instalação e de Operação (LP+LI+LO), com 

validade de 10 anos, condicionada às determinações constantes nos Anexos deste Parecer 

Único. Deste modo, não havendo óbice, recomendamos o deferimento, nos termos do Parecer 

Técnico. 

 

8. Conclusão 

A equipe interdisciplinar da Supram Central Metropolitana sugere o deferimento desta Licença 

Ambiental na fase de LP+LI+LO, para o empreendimento Agroindustrial Delta de Minas S/A, 

para a atividade Instalação para ampliação de lavra a céu aberto, extração de rocha para 

produção de britas e unidade de tratamento a seco de minerais em áreas cársticas, no 

município de Sete Lagoas, MG, pelo prazo de 10( dez) anos”, vinculada ao cumprimento das 

condicionantes e programas propostos. 

Oportuno advertir ao empreendedor que a análise negativa quanto ao cumprimento das 

condicionantes previstas ao final deste parecer único (Anexo I), bem como qualquer alteração, 

modificação e ampliação sem a devida e prévia comunicação a Supram CM, tornam o 

empreendimento em questão passível de ser objeto das sanções previstas na legislação 

vigente.  
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Ressalta-se que a Licença Ambiental em apreço não dispensa, nem substitui, a obtenção, 

pelo requerente, de outros atos autorizativos legalmente exigíveis.  

A análise dos estudos ambientais pela Superintendência Regional de Regularização 

Ambiental Central Metropolitana, não exime o empreendedor de sua responsabilidade técnica 

e jurídica sobre estes, assim como da comprovação quanto à eficiência das medidas de 

mitigação adotadas.  

 

 

9. Anexos 

Anexo I. Condicionantes para LAC1 da Agroindustrial Delta de Minas S/A  

Anexo II. Programa de Automonitoramento. 

Anexo III. Autorização para Intervenção Ambiental – AIA 

Anexo IV. Coordenadas dos vértices da área de influência dos Grupos 1, 2 e 3 

Anexo V. Autorização de Manejo de Fauna - Resgate 

Anexo VI. Autorização de Manejo de Fauna - Monitoramento 
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ANEXO I 

Condicionantes da ampliação da Agroindustrial Delta de Minas Ltda.  

LAC 1 (LP+LI+LO) 

  

Empreendedor: Agroindustrial Delta de Minas S/A 
Empreendimento: Empreendedor: Agroindustrial Delta de Minas S/A  
CNPJ: 07.249.877/0002-40 
ANM: 930.857/2016, 831.331/2008 e 830.906/2005 
Município: Sete Lagoas 
Atividade: Lavra a céu aberto – minerais não metálicos, exceto rochas ornamentais e de 
revestimento. Extração de rocha para produção de britas.   Unidade de tratamento de minerais UTM, 
com tratamento a seco. 
Código DN 217/2017: A-02-07-0, A-02-09-7 e A-05-01-01 
Processo: 00348/1998/014/2015 

Validade: 10 anos  

Item Descrição da Condicionante Prazo* 

1 
 
Realizar o monitoramento conforme descrito no Anexo II desse PU. 
 

Durante a vigência da 
licença. 

2 
Utilizar sump na área de lavra quando possível visando à utilização do 
recurso hídrico acumulado na cava, para reaproveitamento no 
processo industrial (umectação de vias e pátios).   

A partir da concessão 
da licença. 

3 

Realizar umectação com auxílio de caminhões-pipa (ou outra 
alternativa eficiente) nas vias de circulação interna, frentes de trabalho, 
pátios bem como nas vias de acesso externas, devendo ser 
intensificado no período de estiagem.  

Durante a vigência da 
licença 

4 

Manter placa de advertência resistente às intempéries próxima à 
balança, obrigando o enlonamento/cobertura das básculas dos 
caminhões transportadores próprios e de terceiros que utilizem as vias 
externas de acesso à pedreira. Apresentar relatório técnico fotográfico 
comprovando o cumprimento da obrigação. 

30 (trinta) dias após a 
publicação da 
concessão dessa 
licença. 

5 

 
Instalar e manter placas de advertência resistentes às intempéries, 
indicando a área de Reserva Legal, segundo o CAR apresentado.  
 Apresentar relatório técnico fotográfico comprovando o cumprimento 

da obrigação. 

90 (noventa) dias após 

a publicação da 

concessão dessa 

licença. 

6 

Executar o Programa Afugentamento e Resgate de Fauna conforme 

apresentado, em consonância com a supressão vegetacional. 

Os relatórios devem ser acompanhados de relatório fotográfico, 

conforme termo de referência da SEMAD. 

Relatórios parciais. 

Prazo: Anualmente, 

quando houver 

supressão. 

 

Relatório final: Após 

concluídas as 

atividades de 

supressão de 

vegetação. 
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7 

Executar trimestralmente o Programa de Monitoramento da Fauna 

(herpetofauna, mastofauna, avifauna, quiropterofauna), durante toda a 

vigência da licença ambiental, com ênfase nas espécies ameaçadas 

de extinção. O programa deve ser realizado na ADA, AID e AII, 

incluindo as áreas de soltura pós-resgate. 

 

Os relatórios devem ser acompanhados de relatório fotográfico, 

conforme termo de referência da SEMAD. 

Execução: Durante a 

vigência da licença.  

 

 

Relatórios parciais. 

Prazo: Anualmente.  

 

Relatório final. Prazo: 

60 (sessenta) dias pós 

a vencimento desta 

licença ou na 

formalização da 

RevLO. 

8 

Reincluir o bairro Teodoro na AID do meio socioeconômico, retificando 

o EIA, que trata sobre Área de Influência do Meio Antrópico. Prazo: 02 

(dois) dias  

 

02 (dois) dias 

9 

Apresentar evidências documentais e relatório técnico e fotográfico do 
Programa de Comunicação Social, mediante reuniões semestrais com 
as comunidades da AID do meio socioeconômico, dentre outras, 
informando sobre os impactos causados, medidas mitigadoras e/ou 
compensatórias adotadas, bem como apresentação dos seguintes 
indicadores: Percentual (%) de reclamações/sugestões e críticas 
recebidas através de canais de comunicação com a comunidade; 
Percentual (%) de atendimento às demandas apresentadas pelo 
público-alvo via ata de reunião e canais de comunicação 

 Semestral 

10 

Apresentar evidências documentais e relatório técnico demonstrando 
ações de priorização de mão de obra local, que deverá conter os 
seguintes indicadores específicos: número de parcerias firmadas para 
captação de mão de obra da AID; número de capacitações realizadas 
com os trabalhadores para alocação nas atividades do 
empreendimento; percentual de contratações, considerando a 
quantidade populacional da AID; e percentual de contratações na AII, 
considerando o quantitativo total de vagas oferecidas. 

Semestral 

11 

Apresentar adequações/complementações do Programa de Educação 
Ambiental, conforme DN Copam nº 214/2017 e Instrução de Serviço 
Sisema nº 04/2018, além de observar as considerações apontadas no 
Relatório Técnico nº 100/2019. 

60 (sessenta) dias 

12 

Apresentar à Feam/Gesar o Plano de Monitoramento da Qualidade do 
Ar − PMQAR −, protocolando nos autos do processo de licenciamento 
ambiental documento comprobatório da formalização, que deverá 
conter os seguintes itens: a) inventário das fontes atmosféricas do 
empreendimento; b) modelagem atmosférica (com o modelo 
AERMOD) e descrição do resultado com avaliação da qualidade do ar 
da área de influência do empreendimento 

180 (cento e oitenta) 
dias a partir da 
concessão da licença 

13 
Realizar monitoramento de qualidade do ar, se necessário, conforme 
estipulado pela Feam/Gesar na conclusão da análise do PMQAR. 

Conforme estipulado 
pela Feam/GESAR 
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14 

Instalar número de canhões de água na área de lavra, extração da 

rocha e pistas de acesso e aspersores e/ou confinamento das correias 

de transferências, com acionamento automático e na frequência tal 

que mantenham as pilhas e as áreas umidificadas, de modo a 

combater à geração de poeira fugitiva, com apresentação de 

evidências documentais e relatório técnico fotográfico, com justificativa 

técnica em relação à quantidade equipamentos instalados.    

120 (cento e vinte) dias 

após a concessão da 

Licença 

 

15 

Apresentar anuência do IEPHA quanto à fase de LP+LI+LO do 
empreendimento.  
 

Antes do início das 

intervenções na área 

16 

Apresentar anuência final do IPHAN, demostrando o cumprimento da 
condicionante imposta no Ofício/GAB/IPHAN/MG nº 0023/2019 de 
14/02/2019.  
 

15 (quinze) dias após a 

manifestação do 

IPHAN. 

17 

Executar o Programa Afugentamento e Resgate de Fauna conforme 

apresentado, em consonância com a supressão vegetacional. 

Os relatórios devem ser acompanhados de relatório fotográfico, 

conforme termo de referência da SEMAD. 

Relatórios parciais 

Prazo: Anualmente, 

quando houver 

supressão. 

Relatório final:  

Prazo: Após 

concluídas as 

atividades de 

supressão de 

vegetação. 

18 

Apresentar nota fiscal comprovando a aquisição de água por caminhão 

pipa para atender a demanda hídrico do empreendimento, juntamente 

com certidão de regularização do responsável pelo fornecimento da 

água. 

 

Semestralmente a 

partir da emissão do 

Certificado de 

licenciamento 

19 

Realizar o monitoramento semestral do avanço da lavra e dos níveis 

de água subterrânea na área da cava e entorno, com apresentação de 

relatório técnico, contendo a cota do pit atual da cava, monitoramentos 

hidrogeológicos executados e mapa potenciométrico, com a respectiva 

Anotação de Responsabilidade Técnica. 

Monitoramento 

semestral e 

apresentação de 

relatório anual a partir 

da emissão do 

Certificado de 

licenciamento 

20 

Apresentar Formulário de Desativação Temporária ou Permanente de 
Poço tubular existente no empreendimento, de acordo com os 
procedimentos da NOTA TÉCNICA DIC/DvRC Nº 01/2006, ou 
formalizar processo de outorga para captação de água tubular 
existente. 
 

30 (trinta) dias após a 

publicação do 

Certificado de licença 

http://www.igam.mg.gov.br/images/stories/2018/OUTORGA/Nota_T%C3%A9cnica_DIC.DvRU_n._01-2006.pdf
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21 

 
Comprovar o cadastro, no banco de dados CANIE, de todas as 
cavidades naturais subterrâneas contempladas nos estudos do 
empreendimento. 

120 (cento e vinte) dias 
após a concessão da 
licença. 

22 

 
Fornecer arquivos digitais contendo os shapes com a identificação e 
as projeções horizontais das cavidades naturais subterrâneas 
identificadas nos estudos espeleológicos, inclusive as cavidades 
testemunho, e as poligonais das respectivas áreas de influência, 
descrevendo-se também os atributos de cada cavidade e área de 
influência, conforme Anexo V - Tabela de Atributos para Apresentação 
de Dados Geoespaciais da Instrução de Serviço SISEMA n° 08/2017 - 
Revisão 1. 
 

60 (sessenta) dias 
após a concessão da 
licença. 

23 

 
Realizar a delimitação física das áreas de influência das cavidades 
naturais subterrâneas definidas neste Parecer único, bem como 
sinalizar através de placas indicativas a proibição de intervenção 
nessas áreas. Apresentar comprovação via relatório fotográfico. 
 

30 (trinta) dias após a 
concessão da licença. 

24 

Realizar estudo sobre a distribuição e classificação ecológico-evolutiva 
dos morfotipos Trichorhina sp.1 e Trichorhina sp. 2, incluindo o 
pareamento entre os exemplares amostrados no empreendimento e 
àqueles registrados na Gruta Rei do Mato. Destes dados depende a 
classificação de relevância de cavidades. 

Durante a vigência da 
licença. 

25 

Apresentar proposta de monitoramento da quiropterofauna presentes 
nas cavernas Cristais II e Mata Grande III durante os eventos de 
detonação, com intuito de avaliar os impactos decorrentes da 
sobrepressão advinda da detonação e o comportamento destes 
animais frente à tal alteração ambiental. Executar o programa após a 
aprovação da SUPRAM CM. 

Apresentação da 
proposta em 60 
(sessenta) dias após a 
concessão da licença. 
Execução durante a 
vigência da licença 

26 

Executar o Programa de Monitoramento de Particulados com uso de 
Hi-vol no ponto locado na Gruta Rei do Mato, bem como em pontos 
abrangentes locados estrategicamente próximos à entrada de 
cavidades mapeadas com maior potencial para entrada de 
particulados, as quais: B124, B125B, B126, B127A, B127B, B130, 
B130A, B132, B132B, B133 (CAVS04), B135 (CAVS01), B147, B148A, 
B148B, B149, B151, B154, B154A (BRN01), B166, B167, B186, B190, 
B194, B197, B197A(CAVS05), B198, B199 (CAVS02), B200 
(CAVS03), B203 (BS01), B204 (BS02), B205, B211, B222, B057, 
B065, B077, B078A, B078B, B079A, B079B, B092, Mata Grande I, 
Mata Grande II, Mata Grande III, Passagem do Urubu, Trevo V, Urubu. 

A entrega de relatórios deverá ocorrer semestralmente. 

Durante a licença 
ambiental com início 
em 60 (sessenta) dias 
após a concessão da 
licença  

27 

Realizar de coleta semestral de amostra dos particulados depositados 

no interior das cavidades P53 (Gruta Trevo V), P10 (Gruta do Urubu), 

Mata Grande I, Mata Grande III, Gruta Rei do Mato e Grutinha e 

amostras de particulados gerados pelas atividades da mina para fins 

de comparação. A coleta destas amostras deverá ser realizada onde 

seja constatado maior deposição de material e replicada sempre no 

Durante a licença 
ambiental com início 
em 60 (sessenta) dias 
após a concessão da 
licença  
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mesmo ponto de coleta. A análise das amostras deverá ser realizada 

com uso de técnicas de Fluorescência de Raio X. 

 

A primeira coleta deverá ocorrer antes da operação. 

 

A entrega de relatórios deverá ocorrer semestralmente. 

28 

Executar plano de recomposição no interior das áreas de influência 
das cavidades definidas neste Parecer Único com plantio de espécies 
da vegetação nativa e metodologia à espelho do PRAD. 
 
Apresentação anual de relatório de acompanhamento da implantação 
deste plano, sendo este realizado por profissional habilitado com 
registro de responsabilidade técnica junto ao conselho profissional 

120 (cento e vinte) dias 
após a concessão da 
licença. 

29 

Implantar sistemas de drenagem nas estradas internas do 
empreendimento e nas bancadas da lavra, principalmente na fase de 
decapeamento do solo e retirada da vegetação, de modo a impedir o 
desenvolvimento de feições erosivas e, que estas afetem direta ou 
indiretamente as cavidades e suas respectivas áreas de influência, 
bem como outros recursos naturais incidentes no empreendimento. 
 
Apresentar anualmente relatório de acompanhamento da eficácia ou 
não do sistema de drenagem. 
 
Obs: Caso seja averiguado que este sistema não está se mostrando 
eficaz, apresentar novas medidas de mitigação e controle que a 
segurem a não ocorrência do impacto Interferência na dinâmica 
sedimentar das cavidades e área de influência, bem como impactos 
em outros recursos naturais.  

Durante a vigência da 
licença. 

30 

Apresentar estudo de modelo de atenuação de vibração para as 
cavidades Mata Grande II e B203, a ser incorporado ao plano de fogo. 
OBS.: Este estudo deverá seguir a metodologia do documento 
R0176541/2019. 

Apresentação da 
proposta em 30 (trinta) 
dias após a concessão 
da licença e antes das 
atividades de 
desmonte de rocha. 

31 

Elaborar e executar estudos sismográficos, conforme Orientações 
Básicas à Realização de Estudos Ambientais proposta pelo 
ICMBio/CECAV (2016), para as atividades diversas emissoras de 
vibração transiente, bem como a proposição e recomendação para 
que estas não ocasionem impacto negativo irreversível sobre o 
patrimônio espeleológico. 

Apresentação da 
proposta em 30 (trinta) 
dias após a concessão 
da licença. 

32 

Realizar periodicamente a adequação do limite carga máxima por 
espera (CME) admissível ao longo da cava, estando este em 
consonância com os resultados do monitoramento sismográfico que 
servirão de subsídio para a calibração e adequação do plano de fogo. 
Destaca-se que deve ser integrado a definição do limite da CME 
admissível aos resultados do mapeamento geoestrutural das 
cavidades, que têm como ponto focal o diagnóstico das fragilidades 
estruturais das cavidades. Desta forma, será possível apresentar de 
forma mais verosímil qual é o limite de segurança da cavidade ou do 
conjunto de cavidades. 

Durante a vigência da 
licença. 
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33 

Executar o monitoramento sismográfico nas proximidades das 
cavidades Mata Grande I, Cristais II, Gruta B88, Gruta do Trevo V e 
B204. Destaca-se que este monitoramento deverá ocorrer nestas 
cavidades quando houver desmonte de rocha na cava com explosivos. 
O relatório deverá ser apresentado anualmente. Este monitoramento 
deverá ser fundamentado nas orientações do ICMBio/CECAV (2016). 
Além disto tal monitoramento deve ser empregado como elemento de 
controle da vibração na área de ocorrência de cavernas. 

Durante a vigência da 
licença. 

34 

Executar mapeamento geoestrutural e levantamento fotográfico de 
detalhe, no mínimo nas seguintes cavidades: Mata Grande I; Mata 
Grande II; Mata Grande III Cristais II; Gruta B88; Gruta do Trevo V; 
B204 (BS02), B222, B116; B119; B124; B125B; B127B; B130A; B132; 
B132B; B149; B154; B154A (BRN01); B186; B197; B198; B203 
(BS01); B57; B79B; Passagem do Urubu; Urubu e B111. 
Especificamente para Mata Grande II deverá ocorrer apenas o 
levantamento fotográfico de detalhe. Estes estudos deverão ser em 
evento único. 
 
Apresentar relatório com os resultados obtidos, acompanhado de 
metodologia e anotação de responsabilidade técnica. 
 
Obs: Caso ocorra alguma interferência negativa, ou seja, constatado 
impacto negativo na área de influência das cavidades definidas neste 
parecer, tais estudos deverão ser realizados novamente. 

Antes do início das 
operações da licença. 

35 

Executar monitoramento fotográfico e de integridade física das 
cavidades: Mata Grande I; Mata Grande III; Cristais II; Gruta B88; 
Gruta do Trevo V; B204 (BS02) e B222. A periodicidade deste 
monitoramento deverá ser anual, com a apresentação de relatório a 
SUPRAM CM. No relatório deverá constar: metodologia, resultados 
obtidos e anotação de responsabilidade técnica. 
 
Obs.: Caso seja constatado impacto ambiental negativo em alguma 
destas cavidades, deverá ser proposto imediatamente medidas 
mitigadoras e de controle. 

Durante a vigência da 
licença. 

36 

Apresentar programa de restauração da cavidade Mata Grande I que 
contemple a remoção dos sedimentos alóctones presentes em seu 
interior. Este programa deverá conter metodologia, cronograma e 
anotação de responsabilidade técnica. 
 
Executar programa de restauração da cavidade conforme o 
cronograma apresentado e apresentar semestralmente relatório 
técnico contendo os resultados obtidos e as técnicas empregadas. O 
relatório dever acompanhado de anotação de responsabilidade 
técnica. 
 
Obs: A execução deste programa deverá ser realizada por profissional 
habilitado com registro de responsabilidade técnica junto ao conselho 
profissional. Além disto, toda a realização deste programa bem como 
sua própria elaboração deverá ser acompanhada e validada por um 
especialista em biologia subterrânea. 

Apresentar programa 
em 60 (sessenta) dias 
após a concessão da 
licença. 
 
Execução durante a 
vigência da licença. 
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37 

Executar Programa de Monitoramento de Fauna Cavernícola 
contemplando: 

(i) Amostragem das espécies-alvo de invertebrados 
Edmanacris sp. (Orthoptera, Phalangopsidae); Endecous 
sp. (Orthoptera, Phalangopsidae); Eusarcus sp. (Opiliones, 
Gonyleptidae); Mesabolivar sp. (Araneae, Pholcidae); 
Pseudonannolene sp. (Spirostreptida, 
Pseudonannolenidae); Zelurus sp. (Hemiptera, 
Reduviidae). As populações deverão ser mensuradas, 
distinguindo o número de machos, fêmeas e jovens, 
contabilizados, fotografados, o seu local ocupado de todas 
as espécies deve ser plotado no mapa da cavidade e, 
quando necessário, indivíduos deverão ser coletados para 
a confirmação da identificação da espécie. As amostras 
coletadas deverão identificar os locais de captura, 
distinguindo a zona luminosa e o substrato onde foi obtida. 

(ii) Amostragem de Vertebrados - Quirópteros: deverá ocorrer 
a coleta dos indivíduos, a tomada de dados biométricos, 
marcação, soltura e caso haja dúvida de identificação das 
espécies, indivíduos poderão ser sacrificados e 
devidamente fixados; - Anuros: deverão ser registrados por 
fotografias dos indivíduos e de detalhes da morfologia, para 
a correta identificação, sendo a posição ocupada pelos 
exemplares, no momento do registro, ser plotada na planta 
baixa das cavernas; - Roedores: deverão ser assinalados 
no mapa topográfico, assim como a presença de ninhos 
destes, e cadastrados por registro fotográfico, o mais 
completo quanto possível. As informações dos roedores 
resultantes do programa de monitoramento de fauna 
terrestre, deverão ser incorporados aos relatórios de 
monitoramento bioespeleológico. 

 
As amostragens deste programa deverão ocorrer bimestralmente ao 
longo do primeiro ano, e semestralmente a partir do segundo ano. O 
monitoramento deve iniciar antes da operação do empreendimento. 
 
Apresentar relatório com os resultados obtidos anualmente, 
acompanhado de metodologia e anotação de responsabilidade 
técnica. As cavernas monitoradas serão: Mata Grande I, III, Cristais II, 
Guseira I, Urubu, Trevo, Trevo V, B-88, B-203, B-149, B-154A, B132, 
B-132B e B-198. 

Durante a vigência da 
licença 

38 

Apresentar documentação da equipe técnica responsável pela 
execução do Programa de Monitoramento Bioespeleológico, bem 
como cartas de aceite das instituições depositárias do material 
biológico a ser coletado. 

Até 30 (trinta) dias 
após a concessão da 
licença  

39 

Executar Programa de Monitoramento da Composição e Aporte dos 
Recursos Tróficos - identificar, mensurar e marcar a área ocupada 
pelos recursos, para posterior localização e para fundamentar a 
tomada de registro padrão de imagens, que permita avaliar a taxa de 
remoção/consumo. Deverão ser caracterizados os componentes das 
diferentes fontes de recursos, a fauna a eles associada, e sempre que 

Durante a vigência da 
licença, com primeiro 
registro em 90 
(noventa) dias após a 
concessão da licença. 
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houver novos aportes de recursos, estes deverão passar a integrar o 
monitoramento. As cavernas monitoradas deverão ser: Mata Grande I, 
III, Cristais II, Guseira I, Urubu, Trevo, Trevo V, B-88, B-203, B-149, B-
154A, B132, B-132B e B-198. 
 
As amostragens deste programa deverão ocorrer bimestralmente ao 
longo do primeiro ano, e semestralmente a partir do segundo ano. 
Apresentar relatório com os resultados obtidos anualmente, 
acompanhado de metodologia e anotação de responsabilidade 
técnica. 

40 Apresentar relatório fotográfico que comprove a execução do Resgate 

da Flora, anterior à supressão requerida de vegetação nativa, com 

ART do responsável pela execução do programa. 

60 (sessenta) dias 

antes do início de cada 

etapa de intervenção 

na área. 

41 Apresentar relatório fotográfico, anualmente à SUPRAM/CM, que 

comprove a execução, em todas as fases, do Programa de Supressão 

de Vegetação, com ART do responsável pela execução do programa. 

Anualmente, até a 

finalização de toda a 

supressão autorizada. 

 

42 Realizar a supressão de vegetação gradualmente, conforme avanço 

de lavra e comprovar com a apresentação de relatórios anuais do 

quantitativo suprimido. 

Anualmente, até a 

finalização de toda a 

supressão autorizada. 

 

43 Apresentar relatório anual detalhado comprovando o uso e/ou 

destinação adequada dos produtos e subprodutos, oriundos da 

supressão de vegetação, considerando o previsto no Artigo 7º da 

Resolução Conjunta SEMAD/IEF 1.905/2013, além de ficar vetada a 

queima pura e simples deste material, nos termos da legislação 

florestal vigente. 

Anualmente, conforme 

o avanço das etapas 

de supressão 

autorizada. 

44 Executar as ações contempladas no PRAD apresentado, inclusive o 
seu monitoramento, comprovando através de relatórios fotográficos 
e descritivos, a serem apresentados anualmente à SUPRAM/CM 
juntamente com as ART’s dos profissionais envolvidos. 

Anualmente, a contar 
do início da 
implantação do PRAD, 
conforme cronograma 
de cada etapa. 

45 Comprovar, através de relatório fotográfico e descritivo as ações 

preventivas de combate à incêndios florestais. 

Anualmente, durante a 

vigência da licença. 

46 Apresentar protocolo com pedido de compensação em atendimento ao 

art. nº 36 da Lei Federal nº 9.985/2000 (SNUC) para que seja 

estipulada e cumprida a compensação ambiental, a ser definida pela 

Gerência de Compensação Ambiental (GCA) do Instituto Estadual de 

Florestas (IEF). 

60 (sessenta) dias, 

após a concessão da 

licença. 

47 Apresentar o Termo de Compromisso de Compensação Ambiental - 

TCCA assinado junto ao IEF, referente ao Art. nº 36 da Lei Federal nº 

9.985/2000. 

30 (trinta) dias após a 
celebração do TCCA 
com o IEF. 
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48 Apresentar protocolo com pedido de compensação florestal 

(minerária), conforme previsto na Lei 20.922/2013, Art. 75, junto à 

Câmara de Proteção da Biodiversidade e da Gerência de 

Compensação Ambiental (CPB/GCA), referente à área de vegetação 

nativa suprimida pelo empreendimento. 

60 (sessenta) dias, 

após da concessão da 

Licença. 

49 Apresentar o Termo de Compromisso de Compensação Minerária - 

TCCM assinado junto ao IEF, referente ao Art. 75 da Lei Estadual Nº 

20.922/2013. 

30 (trinta) dias após a 
celebração do TCCM 
com o IEF. 
 

50 Implantar cinturão verde utilizando espécies nativas, conforme 

proposto no EIA. 

Apresentar relatório com ART do responsável e fotografias da 

realização e manutenção do cinturão verde. 

Durante a Instalação e 
Operação do 
empreendimento 

51 Apresentar mapa com a ampliação da rede de monitoramento de 

monitoramento de ruído e vibração, abrangendo, também os bairros 

Padre Teodoro, Santa Rosa, Mata Grande, Santo Antônio, 

Universitário e Iporanga I.  

30 (trinta) dias 

 
* Salvo especificações, os prazos são contados a partir da data de publicação da licença na Imprensa 
Oficial do Estado. 
 
 
Obs. Eventuais pedidos de alteração nos prazos de cumprimento das condicionantes estabelecidas 
nos anexos deste parecer poderão ser resolvidos junto à própria SUPRAM CM, mediante análise 
técnica e jurídica, desde que não altere o seu mérito/conteúdo. 
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ANEXO II 

 

Programa de Automonitoramento da ampliação da Agroindustrial Delta de Minas Ltda.  

LAC 1 (LP+LI+LO) 

  

Empreendedor: Agroindustrial Delta de Minas Ltda. 

Empreendimento: Agroindustrial Delta de Minas Ltda  

CNPJ: 07.249.877/0002-40 

Município: Sete Lagoas/MG 

Atividade: Lavra a céu aberto – minerais não metálicos, exceto rochas ornamentais e de 
revestimento. Extração de rocha para produção de britas.   Unidade de tratamento de minerais 
UTM, com tratamento a seco. 

Código (DN 217/2017): A-02-07-0, A-02-09-7 e A-05-01-01 

Processo: 00348/1998/014/2015 

Validade: 10 anos 

 

1. Efluentes Líquidos 

Local de amostragem Parâmetro Frequência de Análise 

Saída Caixa Separadora de 
Óleo e Água (UTM SAD 69 
7844292; 577300) (entrada 
e saída) 

Óleos e graxas, fenóis e elementos 
tensoativos. 

Trimestral 

Fossas Sépticas (entrada e 
saída) Sistemas Portaria e 
Sistema Oficinas. 

DBO, Coliformes fecais, Coliformes 
totais, Estreptococus fecais e 

Escherichia coli. 
Trimestral 

 

Relatórios: Enviar anualmente à Supram CM até o dia 10 do mês subsequente, os resultados das análises 

efetuadas. O relatório deverá ser de laboratórios em conformidade com a DN COPAM n° 216/2017 e deve 

especificar o tipo de amostragem e conter a identificação, registro profissional e a assinatura do responsável 

técnico pela amostragem, além da produção industrial e do número de empregados no período. Para as 

amostragens feitas no corpo receptor (curso d’água), apresentar justificativa da distância adotada para coleta de 

amostras a montante e jusante do ponto de lançamento. Deverá ser anexado ao relatório o laudo de análise do 

laboratório responsável pelas determinações. 

Constatada alguma inconformidade, o empreendedor deverá apresentar justificativa, nos termos do §2º do art. 

3º da Deliberação Normativa nº 165/2011, que poderá ser acompanhada de projeto de adequação do sistema 

de controle em acompanhamento. 

Na ocorrência de qualquer anormalidade nos resultados das análises realizadas durante o ano, o órgão ambiental 

deverá ser imediatamente informado, inclusive das medidas de mitigação adotadas. 

Método de análise: Normas aprovadas pelo INMETRO ou, na ausência delas no Standard Methods for 

Examination of Water and Wastewater, APHA-AWWA, última edição. 
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2. Água superficial 
 

Local de amostragem Parâmetro Frequência de Análise 

Pontos a montante (UTM 
SAD 69 7843281; 577992) 
e a jusante (UTM 7845023; 

578413) do córrego 
Macuco e montante (UTM 
SAD 69 7845208; 577048) 
e a jusante (UTM 7845023; 

578413) do 
 ribeirão Matadouro. 

DBO, DQO, Fósforo, Óleos e Graxas, 
pH, Sólidos Sedimentáveis e Sólidos 

em 
Suspensão. 

Quadrimestral 

Relatórios: Enviar anualmente à Supram CM até o dia 10 do mês subsequente, os resultados das análises 

efetuadas. O relatório deverá ser de laboratórios em conformidade com a DN COPAM n° 216/2017 e deve 

especificar o tipo de amostragem e conter a identificação, registro profissional e a assinatura do responsável 

técnico pela amostragem, além da produção industrial e do número de empregados no período. Para as 

amostragens feitas no corpo receptor (curso d’água), apresentar justificativa da distância adotada para coleta de 

amostras a montante e jusante do ponto de lançamento. Deverá ser anexado ao relatório o laudo de análise do 

laboratório responsável pelas determinações. 

Constatada alguma inconformidade, o empreendedor deverá apresentar justificativa, nos termos do §2º do art. 

3º da Deliberação Normativa nº 165/2011, que poderá ser acompanhada de projeto de adequação do sistema 

de controle em acompanhamento. 

Na ocorrência de qualquer anormalidade nos resultados das análises realizadas durante o ano, o órgão ambiental 

deverá ser imediatamente informado, inclusive das medidas de mitigação adotadas. 

Método de análise: Normas aprovadas pelo INMETRO ou, na ausência delas no Standard Methods for 

Examination of Water and Wastewater, APHA-AWWA, última edição. 

 
 
 
 

3. Monitoramento vibração 

 

Local de Amostragem Parâmetro 
Frequência de 

Análise 

Conforme pontos definidos 
no mapa apresentado pelo 
empreendedor 

VpR (mm/s) (Valor da partícula resultante) Semestral  

 

Relatórios: Enviar, anualmente, à Supram-CM os resultados das análises efetuadas, acompanhados pelas 

respectivas planilhas de campo e de laboratório, bem como a dos certificados de calibração do equipamento de 

amostragem. O relatório deverá conter a identificação, registro profissional, anotação de responsabilidade técnica 

e a assinatura do responsável pelas amostragens. Deverão também ser informados os dados operacionais.  

As análises deverão verificar o atendimento à legislação vigente. 
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4.Ruídos 

 

Local de amostragem Parâmetros Frequência de análise 

Conforme pontos definidos no mapa 
apresentado pelo empreendedor 

dB (decibel) Semestral 

 

Relatórios: Enviar, anualmente, à Supram-CM os resultados das análises efetuadas, acompanhados pelas 

respectivas planilhas de campo e de laboratório, bem como a dos certificados de calibração do equipamento de 

amostragem. O relatório deverá conter a identificação, registro profissional, anotação de responsabilidade técnica 

e a assinatura do responsável pelas amostragens. Deverão também ser informados os dados operacionais.  

As análises deverão verificar o atendimento às condições da Lei Estadual  

nº 10.100/1990 e Resolução CONAMA nº 01/1990. 

   
 

IMPORTANTE 

 

Os parâmetros e frequências especificadas para o programa de Automonitoramento poderão sofrer alterações a 

critério da área técnica da Supram-CM, face ao desempenho apresentado; 

 

A comprovação do atendimento aos itens deste programa deverá estar acompanhada da Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART), emitida pelo(s) responsável(eis) técnico(s), devidamente habilitado(s); 

 

Qualquer mudança promovida no empreendimento que venha a alterar a condição original do projeto das 

instalações e causar interferência neste programa deverá ser previamente informada e aprovada pelo órgão 

ambiental. 

 

As medições deverão estar em conformidade com a DN COPAM N.º 167/2011 e deve conter a identificação, 

registro profissional e a assinatura do responsável técnico pelas análises. 

 

Na ocorrência de qualquer anormalidade nos resultados nas análises realizadas durante o ano, o órgão 

ambiental deverá ser imediatamente informado. 
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ANEXO III 

Autorização para Intervenção Ambiental – AIA 

 

Empreendedor: Agroindustrial Delta de Minas Ltda. 

Empreendimento: Agroindustrial Delta de Minas Ltda  

CNPJ: 07.249.877/0002-40 

Município: Sete Lagoas/MG 

Atividade: Lavra a céu aberto – minerais não metálicos, exceto rochas ornamentais e de revestimento. 

Código (DN 217/2017): A-02-07-0 

Processo: 00348/1998/014/2015 

Validade: 10 anos  

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO 

Tipo de Requerimento de Intervenção 
Ambiental 

Número do Processo 
Data da 

Formalização 
Unidade do SISEMA 

Responsável processo 

1.1 Integrado a processo de Licenciamento 
Ambiental 

00348/1998/014/2015  SUPRAM CM 

1.2 Integrado a processo de APEF 00403/2015  SUPRAM CM 

1.3 Não integrado a processo de Lic. 
Ambiental ou AAF 

- - - 

2. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA INTERVENÇÃO AMBIENTAL 

2.1 Nome: Agroindústria Delta de Minas S/A 
2.2 CPF/CNPJ:  
07.249.877/0002-40 

2.3 Endereço: Fazenda Mata Grande s/nº, Lapa do Chumbo 2.4 Bairro: Zona Rural  

2.5 Município: Sete Lagoas 2.6 UF: MG 2.7 CEP:  

2.8 Telefone(s): (31) 21007-0100 2.9 e-mail: murila.laurindo@cimentonacional.com.br 

3. IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL 

3.1 Nome: Fazenda Mata Grande 
3.2 CPF/CNPJ: 
 

3.3 Endereço: Lapa do Chumbo 3.4 Bairro: Zona Rural  

3.5 Município: Sete Lagoas 3.6 UF: MG 3.7 CEP:  

3.8 Telefone(s): (31) 21007-0100 3.9 e-mail: murila.laurindo@cimentonacional.com.br 

4. IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL 

4.1 Denominação: Fazenda Mata Grande 4.2 Área total (ha): 246,8250 

4.3 Município/Distrito: Sete Lagoas 4.4 INCRA (CCIR):  

4.5 Matrícula no Cartório Registro de Imóveis:    Livro: Folha:  Comarca: Sete lagoas 

4.6 Nº. Registro da Posse no Cartório de Notas:  - Livro:  - Folha:  Comarca: - 

4.7 Coordenada Plana (UTM) 
X(6): 576805 Datum: SAD 69 

Y(7): 7844708 Fuso: 23k 

5. CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DO IMÓVEL 

5.1 Bacia hidrográfica: Rio São Francisco 

5.2. Sub-bacia ou microbacia hidrográfica: Rio das Velhas 

5.3 Bioma/ Transição entre biomas onde está inserido o imóvel Área (ha) 

 

5.8.1 Caatinga - 

5.8.2 Cerrado 246,8250 

5.8.3 Mata Atlântica - 

5.8.4 Ecótono (especificar): Cerrado e Mata 
Atlântica 

- 

5.8.5 Total 246,8250 

5.4 Uso do solo do imóvel Área (ha) 

5.4.1 Área com cobertura vegetal nativa 

5.9.1.1 Sem exploração econômica - 

5.9.1.2 Com exploração sustentável através 
de Manejo 

- 

5.4.2 Área com uso alternativo 
5.9.2.1 Agricultura - 

5.9.2.2 Pecuária - 

mailto:murila.laurindo@cimentonacional.com.br
mailto:murila.laurindo@cimentonacional.com.br
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5.9.2.3 Silvicultura Eucalipto - 

5.9.2.4 Silvicultura Pinus - 

5.9.2.5 Silvicultura Outros - 

5.9.2.6 Mineração 101,9751 

5.9.2.7 Assentamento - 

5.9.2.8 Infra-estrutura - 

5.9.2.9 Outros: pastagens e atividades 
industriais 

- 

5.4.3. Área já desmatada, porém abandonada, subutilizada ou utilizada de forma inadequada, 
segundo vocação e capacidade de suporte do solo. 

- 

5.4.4 Total 101,9751 

5.5 Regularização da Reserva Legal - RL 

5.5.1 Área de RL averbada (ha): 52,3904 5.10.1.2 Data da averbação: 02/05/2013 

5.5.2.3 Total  

5.5.3. Matrícula no Cartório Registro de Imóveis: 3357    Livro: 2/BAGI    Folha: 239    Comarca: Sete Lagoas 

5.5.4. Bacia Hidrográfica:  
Rio São Francisco 

5.5.5 Sub-bacia ou Microbacia: Rio das Velhas 

5.5.6 Bioma: Cerrado 5.5.7 Fisionomia: Cerrado e Mata Seca  

6. INTERVENÇÃO AMBIENTAL REQUERIDA E PASSÍVEL DE APROVAÇÃO 

6.1 Tipo de Intervenção 

Quantidade 

Unid. 
Requerida 

Passível de 
Aprovação 

6.1.1 Supressão da cobertura vegetal nativa com destoca 
(FESD e cerrado) 

18,71 18,71 ha 

6.1.2 Supressão da cobertura vegetal nativa sem destoca - - ha 

6.1.3 Intervenção em APP com supressão de vegetação 
nativa (FESD e cerrado) 

- - ha 

6.1.4 Intervenção em APP sem supressão de vegetação 
nativa 

- - ha 

6.1.5 Destoca em área de vegetação nativa - - ha 

6.1.6 Limpeza de área, com aproveitamento econômico do 
material lenhoso (eucalipto) 

- - ha 

6.1.7 Corte árvores isoladas em meio rural (especificado no item 

12) 
20,39 20,39 ha 

6.1.8 Coleta/Extração de plantas (especificado no item 12) - - un 

6.1.9 Coleta/Extração produtos da flora nativa (especificado no 

item 12) 
- - kg 

6.1.10 Manejo Sustentável de Vegetação Nativa - - ha 

6.1.11 Regularização de Ocupação Antrópica Consolidada em 
APP 

- - ha 

6.1.12 Regularização de Reserva Legal 

Demarcação e 
Averbação ou 

Registro 

- - ha 

Relocação - - ha 

Recomposição - - ha 

Compensação - - ha 

Desoneração - - ha 

7. COBERTURA VEGETAL NATIVA DA ÁREA PASSÍVEL DE APROVAÇÃO 

7.1 Bioma/Transição entre biomas Área (ha) 

7.1.1 Caatinga - 

7.1.2 Cerrado 39,10 

7.1.3 Mata Atlântica - 

7.1.4 Ecótono (especificar) Cerrado e Mata Atlântica - 

7.1.5 Total 39,10 

8. PLANO DE UTILIZAÇÃO PRETENDIDA 

8.1 Uso proposto Especificação Área (ha) 
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8.1.1 Agricultura - - 

8.1.2 Pecuária - - 

8.1.3 Silvicultura Eucalipto - - 

8.1.4 Silvicultura Pinus - - 

8.1.5 Silvicultura Outros - - 

8.1.6 Mineração Lavra a Céu aberto não metálicos 39,10 

8.1.7 Assentamento - - 

8.1.8 Infra-estrutura - - 

8.1.9 Manejo Sustentável da Vegetação 
Nativa 

- - 

8.1.10 Outro - - 

9. DO PRODUTO OU SUBPRODUTO FLORESTAL/VEGETAL PASSÍVEL DE APROVAÇÃO 

9.1 Produto/Subproduto Especificação Qtde Unidade 

9.1.1 Lenha Venda 24,63 m3 

9.1.2 Carvão - 0,0 - 

9.1.3 Torete - 0,0 - 

9.1.4 Madeira em tora Serraria 48,40 m3 

9.1.5 Dormentes/ Achas/Mourões/Postes Uso na propriedade 40,86 m3 

9.1.6 Flores/ Folhas/ Frutos/ Cascas/Raízes - 0,0 - 

9.1.7 Outros - 0,0 - 

10. outras informações: Consta no Parecer Único Nº 130/2019 

 
11. RESPONSÁVEIS PELO PARECER TÉCNICO. 

 
 
 
 

Michele Alcici Sarsur 
MASP: 1.197.267-6 
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ANEXO IV 

Coordenadas dos vértices da área de influência do Grupo 1 

Vértice 

UTM - SIRGAS 2000 - Fuso 
23S Vértice 

UTM - SIRGAS 2000 - Fuso 
23S 

X Y X Y 

1 576026 7843886 73 576778 7844549 

2 575967 7843864 74 576791 7844516 

3 575937 7843858 75 576795 7844489 

4 575923 7843876 76 576792 7844471 

5 575906 7843902 77 576795 7844467 

6 575903 7843924 78 576780 7844443 

7 575903 7843950 79 576762 7844438 

8 575914 7843980 80 576735 7844435 

9 575919 7844016 81 576714 7844428 

10 575943 7844020 82 576699 7844420 

11 576042 7844192 83 576683 7844410 

12 576060 7844218 84 576654 7844402 

13 576079 7844252 85 576639 7844401 

14 576128 7844297 86 576624 7844406 

15 576129 7844298 87 576617 7844427 

16 576148 7844316 88 576599 7844436 

17 576149 7844317 89 576581 7844436 

18 576153 7844341 90 576574 7844396 

19 576152 7844343 91 576570 7844371 

20 576151 7844345 92 576582 7844344 

21 576152 7844369 93 576579 7844319 

22 576152 7844370 94 576550 7844298 

23 576144 7844385 95 576531 7844282 

24 576121 7844398 96 576525 7844259 

25 576087 7844402 97 576538 7844236 

26 576058 7844404 98 576572 7844234 

27 576054 7844404 99 576603 7844247 

28 575977 7844420 100 576676 7844259 

29 575971 7844442 101 576707 7844260 

30 575978 7844458 102 576728 7844241 

31 576008 7844531 103 576741 7844215 

32 576022 7844546 104 576732 7844199 

33 576021 7844580 105 576713 7844201 
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Vértice 

UTM - SIRGAS 2000 - Fuso 
23S Vértice 

UTM - SIRGAS 2000 - Fuso 
23S 

X Y X Y 

34 576014 7844602 106 576688 7844212 

35 576014 7844683 107 576661 7844217 

36 575997 7844730 108 576645 7844180 

37 576001 7844757 109 576647 7844168 

38 576012 7844792 110 576661 7844154 

39 576025 7844811 111 576668 7844142 

40 576054 7844830 112 576667 7844127 

41 576078 7844836 113 576647 7844115 

42 576103 7844834 114 576643 7844113 

43 576126 7844838 115 576627 7844095 

44 576157 7844824 116 576636 7844083 

45 576201 7844804 117 576648 7844074 

46 576226 7844741 118 576634 7844060 

47 576227 7844737 119 576609 7844033 

48 576240 7844700 120 576602 7844014 

49 576259 7844675 121 576585 7844007 

50 576309 7844616 122 576562 7844011 

51 576364 7844544 123 576550 7844030 

52 576385 7844527 124 576523 7844046 

53 576410 7844505 125 576484 7844041 

54 576422 7844498 126 576445 7844041 

55 576444 7844503 127 576399 7844050 

56 576467 7844519 128 576376 7844038 

57 576501 7844553 129 576363 7844017 

58 576528 7844569 130 576356 7844002 

59 576537 7844574 131 576348 7843990 

60 576547 7844580 132 576317 7843960 

61 576578 7844600 133 576274 7843935 

62 576625 7844638 134 576240 7843917 

63 576639 7844631 135 576213 7843904 

64 576646 7844618 136 576204 7843902 

65 576658 7844603 137 576199 7843933 

66 576672 7844609 138 576202 7843951 

67 576687 7844600 139 576194 7843956 

68 576700 7844592 140 576186 7843952 
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Vértice 

UTM - SIRGAS 2000 - Fuso 
23S Vértice 

UTM - SIRGAS 2000 - Fuso 
23S 

X Y X Y 

69 576703 7844576 141 576142 7843934 

70 576715 7844573 142 576088 7843913 

71 576735 7844587 143 576026 7843886 

72 576761 7844577  

 
Coordenadas dos vértices da área de influência do Grupo 2. 

Vértice 
UTM - SIRGAS 

2000 - Fuso 23S 

X Y 

1 577010 7843797 

2 577032 7843792 

3 577040 7843784 

4 577057 7843751 

5 577079 7843734 

6 577115 7843705 

7 577143 7843677 

8 577102 7843651 

9 576893 7843503 

10 576829 7843482 

11 576772 7843472 

12 576760 7843478 

13 576764 7843513 

14 576764 7843544 

15 576769 7843574 

16 576768 7843595 

17 576757 7843622 

18 576715 7843641 

19 576717 7843659 

20 576718 7843691 

21 576723 7843735 

22 576750 7843767 

23 576760 7843804 

24 576770 7843841 

25 576760 7843874 

26 576764 7843896 
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Vértice 
UTM - SIRGAS 

2000 - Fuso 23S 

X Y 

27 576790 7843904 

28 576824 7843891 

29 576845 7843884 

30 576875 7843877 

31 576911 7843864 

32 576945 7843853 

33 576973 7843820 

34 577010 7843797 

 
Coordenadas dos vértices da área de influência do Grupo 3. 

Vértice 
UTM - SIRGAS 2000 - 

Fuso 23S 

X Y 

1 577190 7843850 

2 577197 7843867 

3 577199 7843875 

4 577203 7843894 

5 577210 7843907 

6 577229 7843907 

7 577249 7843890 

8 577248 7843855 

9 577241 7843833 

10 577231 7843809 

11 577216 7843784 

12 577184 7843758 

13 577147 7843738 

14 577115 7843742 

15 577101 7843761 

16 577108 7843785 

17 577143 7843804 

18 577163 7843823 

19 577190 7843850 
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 ANEXO V 

 

AUTORIZAÇÃO DE MANEJO DE FAUNA Nº 424.057/2019 

 

PROCESSO SEMAD N° 

0348/1998/014/2015 

 

 

VINCULADO AO CERTIFICADO N° 130/2019 

 

VALIDADE: 

Vinculado a dada 

da Licença 

Ambiental 

ATIVIDADE:              MONITORAMENTO (  )                     RESGATE/SALVAMENTO (X) 

AUTORIZAÇÃO:         CAPTURA (X)                 COLETA (X)                 TRANSPORTE (X) 

 
RECURSOS FAUNÍSTICOS: 
 

AVE  (X)      ANFÍBIOS (X)       RÉPTEIS (X)      MAMÍFEROS (X)     INVERTEBRADOS (Colméias de abelhas nativas)          

 

 

EMPREENDIMENTO: Lavra a céu aberto  

 

 

EMPREENDEDOR: Agroindustrial Delta de Minas 

 

CNPJ: 07.249.877/0002-40            CTF: 3582131 

ENDEREÇO: Fazenda Mata Grande, s/nº - Bairro Lapa de Chumbo – Zona Rural  -  Sete Lagoas/ MG - CEP 35.701-970 

 

 

CONSULTORIA RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE: Bio Serves Consultoria Ambiental e Terceirização 

CNPJ: 24.181.974/0001-87            CTF: 7532748    

ENDEREÇO: Rua Padre José Dias, nº 1555 – Bairro Centro – São José da Lapa - MG – CEP: 35.540-000 

 

COORDENADOR GERAL DA ATIVIDADE:  

Adriano Marques de Souza M. Alvarenga  

REGISTRO DE CLASSE: CRBio 37.451/04-D        CTF: 618389 

 

 

 

EQUIPE TÉCNICA 

 

 

Adriano Marques de Souza 

 

Daniel Moreira Roriz Lema 

 

Eduardo de Carvalho Dutra 

 

Michael Bruno 

FUNÇÃO 

 

 
 Biólogo - Herpetofauna  

 
Biólogo - Mastofauna  

 

Biólogo - Avifauna  

 
Biólogo - Quirópterofauna  

 

REGISTRO DE CLASSE  

 

 

CRBio 37.451/04-D 

 

CRBio 98.753/04-D  

                         

CRBio 93.164/04-D   

  

CRBio 70.498/04-D   

   

 

  CTF 

 

 

618389 

 

6233388 

 

4683729 

 

4213746 
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LOCAL E DATA DE EMISSÃO 

 

SUPRAM Central Metropolitana 

Belo Horizonte, 06 de dezembro de 2020 

 

ASSINATURA E CARIMBO DO RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO 

 

 

 

Nathália Luiza Fonseca Martins 
MASP 1.392.543-3 

Superintendente da Regional de Regularização Ambiental Central Metropolitana 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: 

- Afugentamento e resgate de fauna, durante a supressão vegetal para ampliação da cava do empreendimento. 

- Atendimento veterinário de animais silvestres em Clínica Veterinária Ávila Pet Shop, se necessário; com posterior soltura em área pré 

determinada nos estudos ambientais. 

 

 

DESTINAÇÃO DO MATERIAL:  

- Museu de Ciências Naturais da PUC-MG,  

- Destinação de animais feridos para Clinica Veterinária Ávila Pet Shop, sob responsabilidade de Marcos Rochester Ávila. 

- Destinação de possíveis colmeias de abelhas para meliponicultores cadastrados na AME – Associação de Meliponicultores do 

Estado de Minas Gerais 

 

ÁREAS AMOSTRAIS:  

Área diretamente afetada do empreendimento, localizada na propriedade da Agroindustrial Delta de Minas no município de Sete 

Lagoas/MG. 

PETRECHOS:  

Puçás, ganchos, cambões, pinções, luvas raspa de couro e caixas para transporte. 

 

Notas: 
 
1- Esta autorização não dispensa nem substitui a obtenção, pelo requerente, de anuências, certidões, alvarás, licenças e autorizações de qualquer natureza, exigidos pela 
legislação Federal, Estadual ou Municipal. 

2- Esta autorização não permite: 

2.1- Captura/Coleta/Transporte/Soltura da fauna acompanhante em área particular sem o consentimento do proprietário;  
2.2- Captura/Coleta/Transporte/Soltura da fauna acompanhante em unidades de conservação federais, estaduais, distritais e municipais, salvo quando acompanhadas da 

anuência do órgão administrador competente da UC; 

2.3- Coleta de espécies listadas no Anexo I da Portaria MMA N° 444/2014, nos termos da Instrução Normativa MMA 02/2015; 
2.4- Coleta de espécies listadas na Deliberação Normativa COPAM N° 147/2010;  

2.5- Coleta de material biológico por técnicos não listados nesta autorização; 

2.6- Exportação de material biológico; 
2.7- Acesso ao patrimônio genético, nos termos da regulamentação constante na Medida Provisória N° 2.186-16/2001; 

2.8- O transporte dos espécimes fora do estado de Minas Gerais;  

3- O pedido de renovação, caso necessário, deverá ser protocolado 90 dias antes de expirar o prazo de validade desta autorização. 
4- A SUPRAM CM, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes, bem como suspender ou cancelar esta autorização, sem prejuízo das demais sanções 

previstas em lei, caso ocorra: 

a) Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais; 
b) Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da presente autorização; 

c) Superveniência de graves riscos ambientais e de saúde. 

5- É crime a apresentação de estudo ou relatório total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão, conforme art.69-A da Lei Federal nº 9.605/1998. 
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CONDICIONANTES   ESPECÍFICAS: 
 

1 - Apresentar relatório parcial das atividades realizadas. Prazo: Anualmente, quando houver supressão.  

Anexo a este relatório deverá ser apresentado planilha de dados brutos referente aos indivíduos registradas durante o resgate, conforme modelo 

disponível em www.meioambiente.mg.gov.br/regularizacao-ambiental/manejo-da-fauna - Formulário Padrão para registro de espécies. 

 

2 - Apresentar relatório final consolidado das atividades realizadas. Prazo: 60 dias após o vencimento desta autorização. Anexo a este relatório deverá 

ser apresentado planilha de dados brutos referente aos indivíduos registradas durante o resgate, conforme modelo disponível em 

www.meioambiente.mg.gov.br/regularizacao-ambiental/manejo-da-fauna - Formulário Padrão para registro de espécies. 

 

3 – Apresentar no relatório final a declaração de recebimento das Instituições depositárias do material biológico, contendo a relação dos espécimes 

recebidos e, quando disponível, o número de tombo dos exemplares, se cabível. Prazo: 60 dias após o vencimento desta autorização. 

 

4 - Animais a serem mortos, deverão ser eutanasiados por biólogo capacitado ou veterinário, com apresentação do laudo de eutanásia no relatório final.  

 
  

http://www.meioambiente.mg.gov.br/regularizacao-ambiental/manejo-da-fauna
http://www.meioambiente.mg.gov.br/regularizacao-ambiental/manejo-da-fauna
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ANEXO VI 

 

AUTORIZAÇÃO DE MANEJO DE FAUNA Nº 424.058/2019 

 

PROCESSO SEMAD N° 

0348/1998/014/2015 

 

 

VINCULADO AO CERTIFICADO N° 130/2019 

 

VALIDADE: 

Vinculado a data 

da emissão da 

Licença 

ATIVIDADE:              MONITORAMENTO (X)                     RESGATE/SALVAMENTO (  ) 

AUTORIZAÇÃO:         CAPTURA (X)                 COLETA (X)                 TRANSPORTE (X) 

 
RECURSOS FAUNÍSTICOS: 
 

AVES  (X)               ANFÍBIOS  (X)               RÉPTEIS  (X)               MAMÍFEROS  (X)                

 

 

EMPREENDIMENTO: Lavra a céu aberto  

 

 

EMPREENDEDOR: Agroindustrial Delta de Minas 

 

CNPJ: 07.249.877/0002-40            CTF: 3582131 

ENDEREÇO: Fazenda Mata Grande, s/nº - Bairro Lapa de Chumbo – Zona Rural  -  Sete Lagoas/ MG - CEP 35.701-970 

 

 

CONSULTORIA RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE: Bio Serves Consultoria Ambiental e Terceirização 

CNPJ: 24.181.974/0001-87               CTF: 7532748    

ENDEREÇO: Rua Padre José Dias, nº 1555 – Bairro Centro – São José da Lapa - MG – CEP: 35.540-000 

 

 

COORDENADOR GERAL DA ATIVIDADE:  

Adriano Marques de Souza M. Alvarenga  

REGISTRO DE CLASSE: CRBio 37.451/04-D        CTF: 618389 

 

 

 

EQUIPE TÉCNICA 

 

 

Adriano Marques de Souza 

 

Daniel Moreira Roriz Lema 

 

Eduardo de Carvalho Dutra 

 

Michael Bruno 

FUNÇÃO 

 

 
 Herpetofauna  

 
Mastofauna  

 

Avifauna  

 
Quiropterofauna 

 

REGISTRO DE CLASSE  

 

 

CRBio 37.451/04-D 

 

CRBio 98.753/04-D  

                         

CRBio 93.164/04-D   

  

CRBio 70.498/04-D   

 

  CTF 

 

 

618389 

 

6233388 

 

4683729 

 

4213746 
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LOCAL E DATA DE EMISSÃO 

 

SUPRAM Central Metropolitana 

Belo Horizonte, 06 de dezembro de 2020 

 

ASSINATURA E CARIMBO DO RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO 

 

 

 

Nathália Luiza Fonseca Martins 
MASP 1.392.543-3 

Superintendente da Regional de Regularização Ambiental Central Metropolitana 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: 

- Captura de exemplares de aves, répteis, anfíbios e mamíferos de pequeno porte, durante o monitoramento, e posterior soltura ou 

relocação. 

-Coleta e transporte de até 4 exemplares por espécies de mamíferos de pequeno porte, aves, anfíbios e répteis, para fins de identificação, 

caso necessário, com tombamento de exemplares (Museu de Ciências Naturais da PUC Minas) 

 

DESTINAÇÃO DO MATERIAL:  

Museu de Ciências Naturais da PUC-MG 

 

ÁREAS AMOSTRAIS:  

Área diretamente afetada e de influência direta e indireta do empreendimento, localizada na propriedade da Agroindustrial Delta de 

Minas no município de Sete Lagoas/MG. 

PETRECHOS:  

Puçás, laços, armadilhas de interceptação e queda (pit fall traps), gaiolas tipo live trap, cerca guia (drift fences), armadilha fotográfica 

(câmera trap), redes de neblina, gravador e detector acústico. 

Notas: 

 

1- Esta autorização não dispensa nem substitui a obtenção, pelo requerente, de anuências, certidões, alvarás, licenças e autorizações de 

qualquer natureza, exigidos pela legislação Federal, Estadual ou Municipal. 

2- Esta autorização não permite: 

2.1- Captura/Coleta/Transporte/Soltura da fauna acompanhante em área particular sem o consentimento do proprietário;  

2.2- Captura/Coleta/Transporte/Soltura da fauna acompanhante em unidades de conservação federais, estaduais, distritais e municipais, 

salvo quando acompanhadas da anuência do órgão administrador competente da UC; 

2.3- Coleta de espécies listadas no Anexo I da Portaria MMA N° 444/2014, nos termos da Instrução Normativa MMA 
02/2015; 
2.4- Coleta de espécies listadas na Deliberação Normativa COPAM N° 147/2010;  

2.5- Coleta de material biológico por técnicos não listados nesta autorização; 

2.6- Exportação de material biológico; 

2.7- Acesso ao patrimônio genético, nos termos da regulamentação constante na Medida Provisória N° 2.186-16/2001; 

2.8- O transporte dos espécimes fora do estado de Minas Gerais;  

3- O pedido de renovação, caso necessário, deverá ser protocolado 90 dias antes de expirar o prazo de validade desta autorização. 

4- A SUPRAM CM, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes, bem como suspender ou cancelar esta autorização, 

sem prejuízo das demais sanções previstas em lei, caso ocorra: 

a) Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais; 

b) Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da presente autorização; 

c) Superveniência de graves riscos ambientais e de saúde. 

5- É crime a apresentação de estudo ou relatório total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão, conforme art.69-A da 

Lei Federal nº 9.605/1998. 
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CONDICIONANTE    ESPECÍFICA: 

 

1 - Apresentar relatório parcial anual do Programa de Monitoramento de Fauna, que devem ser acompanhados de Declaração do Museu 

de Ciência Naturais PUC Minas com identificação, datas e quantidade de material recebido no período.  

 

2 - Apresentar relatório final do Programa de Monitoramento de Fauna, que devem ser acompanhados de Declaração do Museu de 

Ciência Naturais PUC Minas com identificação, datas e quantidade de material recebido no período. Prazo: 60 dias após o vencimento 

desta autorização. 
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