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Sumário 

Em 30/05/2014, foi formalizado pela Vale S/A junto a Supram Leste Mineiro, o 
Processo Administrativo de Licença de Operação nº 00022/1995/065/2014 para 
ampliação do dique de contenção de sedimentos da Mina de Brucutu, na zona rural de 
São Gonçalo do Rio Abaixo. 
O empreendimento obteve LP+LI para instalação do Dique de Contenção de 
Sedimentos (DCS) da Pilha de Disposição de Estéril 03 (PDE-03) por meio do 
Processo Administrativo de Licença Prévia e de Instalação n° 00022/1995/055/2010 
(Certificado de Licença n°171/2010 de 26/07/2010, com validade até 26/07/2014). 
As condicionantes impostas na LP+LI n°171/2010 foram cumpridas de forma 
satisfatória. 
Tendo em vista que os estudos espeleológicos para a área do empreendimento não 
haviam sido apresentados e analisados quando da análise do P.A n° 
00022/1995/055/2010, de LP+LI, tais estudos foram solicitados no âmbito do presente 
processo (P.A. nº00022/1995/065/2014). 
Com a entrada em vigor da Deliberação Normativa COPAM nº 217/2017, em 
06/03/2018, o empreendedor manifestou-se formalmente e tempestivamente, 
solicitando a continuidade do processo de licenciamento ambiental na modalidade já 
orientada ou formalizada, conforme permissivo previsto no Art. 38, inciso III, da DN 
COPAM nº 217/2017, motivo pelo qual a análise do presente Processo Administrativo 
se deu conforme DN COPAM nº 74/2004, revogada, sem prejuízo dos demais atos 
normativos internos contemporâneos àquela Deliberação Normativa. 
 
Foram solicitadas informações complementares por meio do Ofício Supram-LM nº 
322/2015 de 17/08/2015, Ofício Supram-LM nº 050 de 09/04/2018 e Ofício Supram-LM 
nº 105/2018 de 17/08/2018, sendo que o empreendedor atendeu as solicitações 
dentro do prazo estabelecido. 
 



A Supram Leste Mineiro sugere o deferimento do pedido de licença de operação do 
empreendimento VALE S/A - Ampliação do dique de contenção de sedimentos da 
Mina de Brucutu. 
 
 
Caracterização do empreendimento 
A atividade principal da Mina de Brucutu é caracterizada pela lavra e beneficiamento 
de minério de ferro, abrangendo seis títulos minerários, com Código DNPM 
005.441/1958, 008.337/1960, 830.696/1990, 830.370/1985, 830.024/1993 e 
830.172/2001. 
 
 
 
 

 
 
 
 
O DCS da PDE-03 é uma instalação/equipamento de controle ambiental, que tem 
como finalidade a retenção de partículas sólidas provenientes da PDE-03, que são 
arrastadas pelo escoamento superficial de águas pluviais incidentes sobre a mesma e 
que causariam assoreamento e elevação de turbidez dos cursos d’água situados a 
jusante. 
 
 



Localização do DCS da PDE-03 na Mina de Brucutu em São Gonçalo do Rio Abaixo 
 

 
O DCS é uma estrutura em enrocamento (formado por pequenos blocos de rocha sã) 
em que as águas pluviais atravessam seu maciço, porém havendo a retenção das 
partículas sólidas, agindo tal como um meio filtrante. Ao longo do tempo o material 
depositado na bacia de acumulação junto à estrutura necessita ser retirado 
periodicamente, tarefa realizada com o uso de escavadeiras e caminhões. 
 
Em sua concepção inicial, a taxa de produção de sedimentos prevista foi de 600 
m3/ha.ano. Para uma área da PDE igual a 67,90 ha o volume de sedimentos produzido 
seria de 40.740 m3/ano. Para sua contenção, o DCS foi inicialmente projetado de 
modo a contê-los em um reservatório a montante do seu maciço, com uma área 
inundada de 1,11 ha e um volume máximo de acumulação de 36.700 m3, com 
frequência de limpezas de duas vezes por ano. Com o aumento previsto da produção 
da UTM, foi decidida pela correspondente ampliação do Dique, na qual não haveria 
alterações no seu maciço, mas somente uma ampliação da área inundada, passando 
dos originais 1,110 ha para os atuais 4,130 ha, e o volume de acumulação do seu 
reservatório passando dos iniciais 36.700 m3 para os atuais 42.500 m3. 
 
Diagnóstico ambiental 
 
Para a implantação do Dique de Contenção de Sedimentos, com a ampliação da área 
inundada foi necessária a intervenção em Área de Preservação Permanente (APP) e 
supressão de vegetação nativa. 
Conforme observado na Infraestrutura de Dados Espaciais do Sistema Estadual de 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IDE-SISEMA) o empreendimento não está 
inserido em Unidades de Conservação ou em zona de amortecimento, sendo a 
Unidade de Conservação mais próxima a RPPN Comodato Reserva Peti, localizada a 
cerca de 1,8 km em linha reta do Dique de Contenção de Sedimentos. 



O empreendimento está inserido na zona de transição da Reserva da Biosfera da 
Serra do Espinhaço e na zona de amortecimento da Reserva da Biosfera da Mata 
Atlântica. Está localizado nos limites do bioma mata atlântica (Lei nº 11.428/2006), em 
área prioritária para conservação, considerada de importância biológica “extrema” 
(Biodiversitas). 
 
Observa-se ainda que o mesmo está localizado na Unidade de Planejamento e Gestão 
de Recursos Hídricos – UPGRH DO2 – Rio Piracicaba e não está localizado em áreas 
de drenagem a montante de cursos d’água enquadrados em Classe Especial. A área 
do dique encontra-se na área de drenagem do córrego sem nome, o qual possuía sua 
nascente junto à Pilha de Disposição de Estéril 03 (PDE-03). Tal curso d’água 
deságua no rio Santa Bárbara, um dos principais formadores do rio Piracicaba, 
afluente do rio Doce. 
Tendo em vista que os estudos espeleológicos para a área do Dique de Contenção de 
Sedimentos não haviam sido apresentados e analisados quando da análise do P.A n° 
00022/1995/055/2010, de LP+LI, tais estudos foram solicitados no âmbito do presente 
processo (P.A. nº00022/1995/065/2014). 
 
Intervenção Ambiental 
Para a ampliação da área inundada foi necessária a intervenção em Área de 
Preservação Permanente (APP) igual a 1,13 ha, e a supressão de 1,99 ha de 
vegetação nativa, conforme relacionada nas Tabelas abaixo 
 

 
Devido às intervenções acima, foram estabelecidas no Parecer Único da Licença 
Prévia e de Instalação as respectivas condicionantes de firmar Termo de 
Compromisso de Compensação por Intervenção em APP (Condicionante 3) e de 
Compensação da Lei da Mata Atlântica (Condicionante 4). 
 
Cavidades Naturais 
Em consulta a Infraestrutura de Dados Espaciais do Sistema Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos (IDE-Sisema) observa-se que a Potencialidade de 
ocorrência de cavidades na área do empreendimento (dique de contenção) se 
enquadra como média de acordo com o Mapa de Potencialidade de Ocorrência de 
Cavernas no Brasil na escala 1:2.500.000 por Débora C. Jansen - Lindalva F. 
Cavalcanti - Hortência S. Lamblém. In: Revista Brasileria de Espeleologia - RBEsp v.2 
n.1 2012). 
Observa-se ainda que o empreendimento (dique) não interfere na área de influência 
de 250m de cavidades já catalogadas. 



 
Por meio do OF.SUPRAM-LM n°322/2015 foi solicitado o estudo de prospecção 
espeleológica do empreendimento, tendo sido apresentada resposta por meio do 
Protocolo SIAM n°1064602/2015 em 03/11/2015, na qual foi informada que a 
conclusão dos estudos espeleológicos de todas as propriedades vinculadas à Mina de 
Brucutu já haviam sido apresentados em atendimento à condicionante n°02 e 03 do 
P.A. n°00022/1995/061/2012. 
No estudo realizado pelo empreendedor, considerando toda a Mina de Brucutu foram 
identificadas 33 feições espeleológicas nas propriedades do complexo. A relevância 
das 33 feições identificadas foi apresentada e discutida junto ao Parecer Único SUPRI 
nº. 02/2017 (Protocolo SIAM n°0666964/2017), referente ao Processo Administrativo 
de Licença Prévia n° 00022/1995/063/2013 do empreendimento VALE S.A. – 
Expansão Cava da Divisa. Conforme consta no parecer supracitado, a relevância final 
indicou cinco cavidades classificadas com grau máxima de relevância, quatro 
cavidades apresentaram grau de relevância médio e 24 cavidades obtiveram o grau de 
relevância alto, sendo que a continuidade da elaboração dos estudos espeleológicos 
foi condicionada junto ao mesmo parecer. 
 

 
Cavidades Mina de Brucutu 

 
Mediante o estudo de prospecção espeleológica apresentado pelo empreendedor, foi 
realizada, em 18/04/2017 (Relatório de Vistoria n° 038/2017), a vistoria para validação 
do caminhamento espeleológico, por amostragem. Conforme consta do Relatório de 
Vistoria não foram observadas feições espeleológicas na área de entorno do dique de 
contenção de sedimentos. 
 
Cumprimento das Condicionantes 
No Parecer Técnico do Processo Administrativo de Licença Prévia concomitante com 
Instalação n° 00022/1995/055/2010 – Classe 5 (Certificado LP+LI n°171/2010) foram 
estabelecidas cinco condicionantes, cujo cumprimento foi realizado através da entrega 
dos relatórios, comentados adiante. 



 
Condicionante 1: Apresentar relatório fotográfico semestral durante 3 anos, que 
comprove o plantio e condução das mudas referentes à Compensação Florestal pela 
supressão de espécies em extinção de acordo com o estabelecido no Parecer 
Técnico, em local definido pela CPBCOPAM. 
Prazo: 180 dias após a concessão da licença 
Situação: Condicionante cumprida. 
 
Condicionante 2: Realizar o resgate da flora (propágulos, sementes, mudas, frutos) e 
da fauna (incapacitada de deslocamento, ninhos, filhotes) nas áreas que serão 
suprimidas, acompanhado de profissional habilitado. Apresentar relatório que 
comprove esta atividade. 
Prazo: Durante a supressão vegetal. 
Situação: condicionante cumprida. 
 
Condicionante 3: Firmar Termo de Compromisso de Compensação por Intervenção 
em Área de Preservação Permanente (APP) com a Câmara de Proteção à 
Biodiversidade (CPB), devendo apresentar a comprovação do protocolo da proposta 
na SUPRAM Central. 
Prazo: 60 dias após a concessão da licença 
Situação: condicionante cumprida. 
 
Condicionante 4: Firmar Termo de Compromisso de Compensação da Lei da Mata 
Atlântica com a Câmara de Proteção à Biodiversidade (CPB), devendo apresentar a 
comprovação do protocolo da proposta na SUPRAM Central. 
Prazo: 60 dias após concessão da licença. 
Situação: Condicionante cumprida. 
 
Condicionante 5: Dentro do programa de monitoramento da fauna, aprofundar os 
estudos sobre a espécie Eleutherodactylus sp. Apresentar capítulo específico dentro 
dos relatórios a serem apresentados ao final do monitoramento. 
Prazo: Formalização da L.O. 
Atendimento: Ofc. GAMBS EXT 004/2011 (Protocolo R-000.277/2011 - 05/01/2011), 
Protocolo R- 488.994/2015 – 30/09/2015. 
Análise: O empreendedor apresentou o Relatório Final de Monitoramento da Fauna – 
Espécies do gênero Ischocnema em 30/09/2015. 
Conforme Relatório de Monitoramento da Fauna - Campanha 2, apresentado em 
05/01/2011, protocolo SIAM R-000.277/2011, e constante no Relatório atual, 
recentemente, através de um trabalho de sequenciamento de DNA dos gêneros 
Eleutherodactylus e Brachycephalus realizado por Hedges e colaboradores (2007), 
dividiu-se estes dois grupos em um clado do Caribe, um da América Oriental, um clado 
Sul-americano e um clado menor localizado no Sudeste do Brasil. Este último é 
definido como Ischnocnema, divido em cindo grupos de espécies, subdivididos em 32 
espécies (CANEDO; PIMENTA, 2010; ORRICO,2010). Essas espécies estão 
distribuídas nos países da América do Sul e no Brasil apresentam distribuições 
restritas nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. 
Durante as campanhas de monitoramento da Herpetofauna, realizadas em outras 
minas da Vale, localizadas nos Complexos de Itabira, Minas Centrais e de Mariana, 
foram obtidos 251 registros das mesmas espécies do gênero Ischnocnema registradas 
na mina de Brucutu. Cerca de 60% dos registros foram obtidos no Complexo Minas 
Centrais, onde também está inserida a mina de Brucutu. I. izechsohni foi a espécie 
mais abundante, com quase 80% do total dos registros. 
Cerca de 80% dos registros foi obtido durante a busca ativa e 15,5% capturados em 
baldes. Os outros foram considerados como registros ocasionais. 



Será condicionada a continuidade do monitoramento da fauna, incluindo o 
monitoramento especifico deste gênero (Condicionante 1). 
 
Aspectos/Impactos ambientais e medidas mitigadoras 
 
Os principais impactos inerentes ao empreendimento se restringem à instalação do 
mesmo, conforme foi apresentado no PU nº 278/2010 (Protocolo SIAM 
n°468201/2010), Processo Administrativo de Licença Prévia e de Instalação n° 
00022/1995/055/2010. Desta forma, os impactos causados pelo empreendimento, 
foram ou estão sendo mitigados de acordo com as medidas propostas no parecer 
supracitado. 
O dique de contenção de sedimentos tem como função principal a remoção de sólidos 
carreados a partir das pilhas de estéril, por águas pluviais, atuando como um filtro. O 
dique possui um sistema filtrante de contenção de finos que recebe toda drenagem 
oriunda da área diretamente afetada pela Pilha de Estéril 03. O monitoramento da 
qualidade das águas superficiais já é objeto de condicionante da licença referente à 
PDE03 (P.A. n°00022/1995/045/2009), em revalidação por meio do P.A. n° 
00022/1995/067/2014. 
Dessa forma, serão consideradas válidas para área objeto desse processo, outras 
medidas mitigadoras adotadas já nos pareceres citados anteriormente, os quais 
contemplam as questões ambientais pertinentes do local. 
 
Da intervenção em recursos hídricos 
Consta que o empreendimento fará uso de recursos hídricos, razão pela qual 
formalizou o Processo Administrativo de Renovação de Outorga, PA n°. Processo 
016025/2012. A solicitação foi analisada pela equipe interdisciplinar da SUPRAM-LM, 
que se manifestou favoravelmente ao pedido do empreendedor, motivo pelo qual foi 
publicada na data de 30/10/2015 a Portaria de Outorga n°. 01729/2015, válida por 05 
(cinco) anos. 
 
Controle Processual 
Trata-se de pedido de licença de operação para ampliação do dique de proteção de 
curso d’água da pilha de rejeito/estéril 03, formalizado pelo Empreendimento Vale S/A 
- Mina De Brucutu (Renovação de LI) O empreendimento obteve Licença Prévia / 
Licença de Instalação através da 31ª Reunião  do COPAM realizada no dia 26/07/2010 
em Belo Horizonte/MG, pelo prazo de quatro anos. 
Ademais, já possui Licença para operação da atividade em área útil de 2,13 ha. 
A ampliação do empreendimento, com um acréscimo de 2,00 ha do Dique de Proteção 
de margens de curso d’água, enquadra-se, segundo Deliberação Normativa COPAM 
74/2004, na Atividade Código E-05-02-9 (Classe 5)1 
 

O empreendimento é de responsabilidade e será operado pela empresa VALE S/A. O 
processo encontra-se instruído corretamente, conforme legislação vigente. Foi 
formalizado em 30/05/2014 e com a documentação listada no Formulário de 
Orientação Básica (FOBI) 291.612/2014. 
 
Das informações prestadas no FCEI extrai-se que o empreendimento: 
• Não está localizado no interior de Unidade de Conservação ou seu entorno, ou outra  
área de interesse ambiental legalmente protegida; 
• Está localizado em área rural; 
• Não haverá necessidade de nova intervenção ou supressão de vegetação nativa; 
• Não ocorrerá nova supressão ou intervenção ou em Área de Preservação 
Permanente; 
• Ampliará o Dique de Proteção em 2,00 ha; 
• Teve sua instalação iniciada em 15/09/2011. 



 
O empreendedor apresentou também cópia digital e declaração afirmando que os 
arquivos são cópia íntegra e fiel dos documentos impressos correspondentes. 
No que se refere à declaração de conformidade do Município de São Gonçalo do Rio 
Abaixo/MG, observa-se que a municipalidade manifestou-se em 03/02/2010, através 
da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, declarando que o tipo de atividade 
desenvolvida e o local de implantação do empreendimento encontra-se em 
conformidade com as leis e regulamentos administrativos do município, de acordo com 
a deliberação do Conselho de Defesa do Meio Ambiente (CODEMA), em reunião 
ordinária realizada na data de 03/02/2010. 
 
Não obstante ao decurso de prazo de concessão da referida Declaração de 
Conformidade oferecida pela municipalidade, o novo Decreto, lei 47.383 de 
02/03/2018, ao referir-se sobre a certidão de conformidade, estabelece que: 
 
  Art. 18. O processo de licenciamento ambiental deverá ser obrigatoriamente 
  instruído com a certidão emitida pelos municípios abrangidos pela Área 
  Diretamente Afetada - ADA - do empreendimento, cujo teor versará sobre a 
  conformidade do local de implantação e operação da atividade com a 
  legislação municipal aplicável ao uso e ocupação do solo. 
  § 1º A certidão de que trata o caput deverá ser apresentada durante o trâmite 
  do processo administrativo e antes da elaboração do parecer único, sob pena 
  de arquivamento do processo. 
  § 2º Quanto à forma, respeitadas as demais exigências legais, as certidões 
  emitidas pelos municípios deverão conter a identificação do órgão emissor e 
  do respectivo setor responsável, bem como assinatura e matrícula do 
  servidor, devendo ser apresentadas na via original ou cópia autenticada. 
  § 3º Atendido o requisito de apresentação da certidão municipal, a 
  obrigação restará cumprida, sendo desnecessário reiterar sua 
  apresen tação nas demais fases do processo de licenciamento 
  ambiental, quando esse não ocorrer em fase única, bem como na 
  renovação, ressalvados os casos de alteração ou ampliação do projeto 
  que não tenham sido previamente analisados pelo município. (g.n.) 
 
Desta forma, considerando que o empreendimento já apresentou declaração de 
conformidade do Município de São Gonçalo do Rio Abaixo/MG quando da obtenção da 
LP+LI, desnecessária a reapresentação do referido documento. 
Encontram-se nos autos: 
• Instrumento procuratório; 
• Certificado de Registro no Cadastro Técnico Federal da Vale S/A; 
• Relatório de atendimento das Condicionantes de Ampliação do Dique; 
• Termo de Responsabilidade/ Compromisso de Averbação e Preservação de Reserva 
Legal; 
• Recibo do Cadastro do Imóvel no Cadastro Ambiental Rural; 
• Estatuto Social da VALE S/A; 
• Extrato da Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração da VALE S/A. 
 
Consta também OFÍCIO/GAB/13° SR/IPHAN n°. 373/06, assinado pelo Senhor 
Fabiano Lopes de Paula, Superintendente Regional da 13ª SR do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, encaminhando MEMORANDO N°. 326/2006 
-GEPAN/DEPAM, referente ao Relatório Final do Programa de Resgate Arqueológico 
na Mina de Brucutu, São Gonçalo do Rio Abaixo, 
 
  “O relatório apresenta-se em conformidade com a legislação de proteção e 
  preservação do patrimônio arqueológico brasileiro e informa as atividades 
  desenvolvidas durante a realização do programa de resgate arqueológico de 
  uma ruína do século XIX localizada dentro da área de lavra da Mina de 
  Brucutu, no município de São Gonçalo do Rio Abaixo, Estado de Minas 
  Gerais, como os procedimentos metodológicos executados em campo e os 



  resultados das pesquisas laboratoriais das evidências arqueológicas 
  encontradas. 
  As informações contidas no relatório revelam conteúdos que elucidam a 
  ocupação histórica da região e que devem ser divulgados por meio de 
  trabalhos de extroversão dos conhecimentos científicos elaborados, seja por 
  meio de apresentação de publicações ou mesmo da realização de um projeto 
  de educação patrimonial. 
  Neste sentido, esta Gerência entende que o relatório apresentado para a 
  presente pesquisa contempla satisfatoriamente as exigências previstas nas 
  Portarias SPHAN n°. 07/88 e IPHAN n°. 230/2002. 
 

O memorando supra foi assinado pelo Senhor Rogério José Dias, Gerente do 
Patrimônio Arqueológico e Natural do IPHAN. 
O Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – IPHAN, 
através do OF.GAB.PR N°. 1045/2018 de 27 de setembro de 2018, manifestou-se 
sobre avaliação de impacto cultural do empreendimento. 
Informou o instituto que os estudos apresentados pelo empreendedor foram 
analisados e as medidas de mitigação e compensação, referentes aos possíveis 
impactos diretos e/ou indiretos identificados em relação aos bens culturais acautelados 
e/ou registrados pelo Estado no Município em questão foram definidos em Termos de 
Compromisso firmado entre a empresa Vale S.A e o IEPHA/MG, cujo cronograma 
específico de cumprimento das mesmas não se vinculam às etapas do licenciamento 
ambiental. 
 
Sendo assim, manifestou-se pelo prosseguimento do processo de licenciamento 
ambiental. O documento foi assinado pela Senhora Michele Abreu Arroyo, Presidente 
do IEPHA no Estado de Minas Gerais. 
Os custos referentes ao pagamento dos emolumentos constam devidamente quitados, 
conforme se verifica por meio dos Documentos de Arrecadação Estadual (DAE) 
apresentado pela emissão do FOBI. Os custos referentes à análise processual serão 
apurados em Planilha de Custos. Ressalta-se, nos termos do art. Art. 21 do Decreto n° 
47383 de 02/03/2018, que “ o encaminhamento do processo administrativo de 
licenciamento ambiental para decisão da autoridade competente apenas ocorrerá após 
comprovada a quitação integral das despesas pertinentes ao requerimento 
apresentado. Parágrafo único. Estando o processo apto a ser encaminhado para 
deliberação da instância competente e havendo ainda parcelas das despesas por 
vencer, o empreendedor deverá recolhê-las antecipadamente, para fins de conclusão 
do processo administrativo de licenciamento ambiental. 
 
Da Reserva Legal 
 
A localidade onde se situa o empreendimento abrange duas áreas de matrículas 
distintas, a primeira delas, MAT 15894, datada de 09/12/2004, encontra-se registrada 
no Serviço Registral da Comarca de Santa Bárbara/MG. Trata-se de uma área rural 
com 08,56,46 ha, situada no lugar denominado Machado, próximo à ponte dos 
Gralhos, em São Gonçalo do Rio Abaixo/MG. 
Ressalta-se que imóvel é de propriedade da VALE S/A conforme Certidão de Registro 
de Imóvel apresentada. 
A segunda área ocupada pelo empreendimento consiste na MAT. 9874, datada de 
16/03/2006, que também se encontra registrada no Serviço Registral da Comarca de 
Santa Bárbara/MG. Constitui-se de imóvel rural com área total de 74,76.39 ha, situada 
no lugar chamado Machado, no município de São Gonçalo do Rio Abaixo/MG. 
Conforme registro R.5.MAT 9874 de 14/11/2007 e averbação AV. 6 MAT 9874 de 
28/01/2013, referido imóvel pertence à VALE S/A. 
Uma vez que o empreendimento está localizado em área rural, foi apresentado o 
recibo de inscrição de imóvel rural, recibo n°.MG 3105400-
6F7A.A71F.85B9.8651.2ED7.3E70.3E70.BE8C, de 24/10/2014. 



Com relação às áreas que serão objeto de compensação ambiental pela intervenção 
em APP e supressão de espécies ameaçadas de extinção, o empreendedor 
apresentou o PTRF já avaliado e considerado satisfatório pela equipe técnica da 
SUPRAM LM, conforme já relatado neste parecer único. 
A compensação ambiental pela supressão das espécies ameaçadas em extinção 
ocorrerá na Fazenda Macaquinho, sito na localidade de Santa Rita Durão, a área, que 
se encontra registrada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mariana/MG 
está matriculada sob o n°. 5.352 de 17 de janeiro de 1955. Conforme averbação 
protocolo n°. 92.314 de 26/10/2005, a área pertence à Novelis do Brasil S/A, 
entretanto, foi apresentado pelo empreendedor Instrumento Particular de Promessa de 
Compra e Venda da propriedade firmado entre a proprietária Novelis e a VALE S.A. O 
documento foi assinado na data de 09/12/2013, e concedeu ao empreendedor a posse 
mansa e pacífica da propriedade. 
Quanto à compensação ambiental pela supressão em área de preservação 
permanente, o empreendedor informou que a medida ocorrerá em imóvel localizado 
no lugar denominado Fazenda do Lago ou Capão. Trata-se de área rural registrada no 
Ofício Registral de Imóveis da Comarca de Itabira/MG. O imóvel encontra-se 
matriculado sob o n°. 33.025 de 18/08/2017, e é de propriedade da empresa VALE 
S/A. Referida área encontra-se inscrita no Cadastro Ambiental Rural (CAR), conforme 
recibo n°. MG-3131703-2B05.7B2D.645B.4CEE.A325.89D9.ED98.0824, averbado no 
registro em 06/10/2017. 
 
Conclusão 
A equipe interdisciplinar da SUPRAM Leste sugere o DEFERIMENTO da Licença de 
Operação (Ampliação) para o empreendimento VALE S/A - MINA DE BRUCUTU 
(RENOVAÇÃO DE LI), para a Atividade: DIQUE DE PROTEÇÃO DE MARGENS DE 
CURSOS D’ÁGUA (CÓDIGO E-05-02-9), no município de São Gonçalo do Rio Abaixo, 
pelo prazo de 10 (dez) anos. 
 
Nestes termos, os Conselheiros que abaixo assinam se manifestam favoráveis ao 
parecer elaborado pela equipe da Superintendência Regional  Leste de Meio Ambiente 
- SUPRAM Leste, desta Licença Ambiental PARECER ÚNICO Protocolo  SIAM n°. 
0725853/2018, Processo Administrativo 00022/1995/065/2014, Licença  de Operação 
(Ampliação) para o empreendimento VALE S/A - MINA DE BRUCUTU (RENOVAÇÃO 
DE LI), para a Atividade: DIQUE DE PROTEÇÃO DE MARGENS DE CURSOS 
D’ÁGUA (CÓDIGO E-05-02-9), no município de São Gonçalo do Rio Abaixo, pelo 
prazo de 10 (dez) anos, vinculada ao cumprimento das condicionantes e programas 
propostos. 
 

Belo Horizonte, 23 de agosto 2019 
 
 

Francisco de Assis Lafeta Couto 
Representante do SINDIEXTRA 

 
 

João Carlos de Melo  
Representante do IBRAM 

 
 

 
 


