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LICENCIAMENTO: 
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LAC1 
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não se aplica 
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Corretiva 

Outorga – captação subterrânea  02827/2010 Pelo indeferimento 
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A-02-06-2 
A-05-04-6 
A-05-02-0 
A-05-05-3 

Lavra a céu aberto – rochas ornamentais e de revestimento 
Pilha de rejeito/estéril de rochas ornamentais e de revestimento 
Unidade de Tratamento de Minerais – UTM, com tratamento a úmido 
Estrada para transporte de minério/estéril externa aos limites de 
empreendimentos minerários 

4 
4 
4 
2 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Luciano Coelho Lanza REGISTRO: CREA MG 50588/D 

 ART14201500000002853129 

RELATÓRIO DE VISTORIA: 104728/2019  DATA: 22/01/2019   
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Celso Rocha Barbalho – Analista Ambiental (Gestor)  114.9001-8  
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Ambiental 
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1. RESUMO 

O empreendedor Maury França Abreu Mineração LTDA formalizou o presente processo 

visando à revalidação das licenças de operação obtida nos processos de nos 

75/2000/002/2009 e 75/2000/006/2010. O empreendimento está localizado no município de 

Curvelo, poligonal do processo minerário DNPM nº 812.322/1976, na denominada Fazenda 

Grota Funda, em zona rural. 

 

Trata-se de empreendimento no qual ocorre a explotação da ardósia a céu aberto sendo a 

rocha lavrada em forma de placas. O beneficiamento das placas ocorre via cortes que levam 

a placas menores, em dimensões de acordo com a necessidade do mercado. A unidade 

conta com pilhas para rejeitos/resíduos. A utilização de água ocorre via captação 

subterrânea em 2 (dois) poços subterrâneos, em captação de uso insignificante em corpo 

hídrico e de águas pluviais acumuladas em cavas. As licenças em fase de REVLO foram 

concedidas na reunião da URC Rio das Velhas de 27/02/2012. Nos processos, consta que o 

titular do direito minerário (Maury França Abreu Mineração Ltda.) não opera as atividades 

licenciadas, o que é realizado por meio dos arrendatários Mineração Teresinha Bahia, 

Ardósia Santa Catarina e Bela Rocha Mineração. O processo minerário nº 812.322/1976 

abrange uma área de 254,10 ha dos quais 22,44 ha em lavra distribuídos conforme Tabela 2 

(fls.6).  

 

Registra-se que a Procuradoria da República do Município de Sete Lagoas – PRMSL - 

instaurou inquérito civil n° 1.22.011.000153/2010-95 visando verificar a regularidade do 

empreendimento, isto é, a concessão da licença ambiental em nome do titular do direito 

minerário e a efetiva operação realizada pelas arrendatárias.  

 

À época, em 03/06/2014, foi realizada vistoria no empreendimento por parte da equipe da 

SUPRAM Central, formalizada por meio do Auto de Fiscalização n° 054051/2014, ocasião 

em que fora constatada a instalação/operação das arrendatárias sem as respectivas 

licenças ambientais. 

 

Tal situação gerou a lavratura dos autos de infração às arrendatárias Mineração Bela Rocha 

(AI n° 052963/2014), Mineração Terezina Bahia LTDA (AI n° 052965/2014) e Ardósia Santa 

Catarina (AI n° 052957/2014), por instalar/operar lavra e beneficiamento de ardósia sem a 

devida licença, aplicando-se as penalidades de multa simples e suspensão das atividades.  

 

Em vistoria realizada em 22/01/2019, formalizada por meio do Auto de Fiscalização n° 

104728/2019, constatou-se que os arrendatários operavam o complexo mineral, não 

atendendo à penalidade de suspensão das atividades das autuações anteriores. Assim, 
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foram lavrados novos autos (AI n° 129282/2019, 129287/2019, 129288/2019) com 

suspensão das atividades até a devida regularização ambiental. 

 

Informa-se que a SUPRAM Central encaminhou Ofício n° 41/2019/DRCP/SUPRAM-

CM/SEMAD/SISEMA à Agência Nacional de Mineração visando esclarecer se existe 

contrato de arrendamento, averbado junto aquela autarquia, vinculado ao processo 

minerário n° 812.322/1976, de titularidade de Maury França Abreu Mineração Ltda. Fora 

também objeto de questionamento a situação de regularidade das empresas Mineração 

Teresina Bahia Ltda (CNPJ 04.858.086/0001-49), Bela Rocha Mineração Ltda (CNPJ 

10.401.764/0001-42) e Ardósia Santa Catarina Ltda (CNPJ 1.829.699/0001-37) perante a 

ANM.  

 

Em resposta, a Agência Nacional de Mineração informou à SUPRAM por meio do Ofício 

n°1442/2019-DFMNM/GER/ANM/MG que:  

 

a) Vinculado ao processo 812.322/1976 existem dois contratos de arrendamento 

averbados na ANM: 1) Processo n° 834.380/2011: arrendamento parcial de uma área 

de 11,06 há, sendo arrendatária a Bela Rocha Mineração Ltda. (averbado em 

02/08/2018 - 11,06 ha), e; 2) Processo n° 832.151/2015: arrendamento parcial de uma 

área de 216,41 há, arrendada a Ardósia Santa Catarina Ltda. (averbado em 

02/08/2018 - 216,41 ha). 

 

b) Quanto à Mineração Teresinha Bahia a ANM informou que foi feito o requerimento 

de arrendamento parcial de uma área de 26,31 há, dando origem ao processo 

833.260/2011. Em 31/08/2018, foi negada a anuência prévia e a averbação do 

requerimento de arrendamento parcial. Em face da decisão foi interposto recurso em 

09/08/2018, que segue pendente de decisão pelo Diretor Geral da ANM. 

 

c) Tendo em vista a negativa de averbação do arrendamento parcial referente ao 

processo 833.260/2011 (Mineração Teresina Bahia), a área de 26,31 há retornou para 

titularidade de Maury França Abreu Mineração Ltda.  

 
 

d) Ao final, a ANM em seu oficio n° 1442/2019 posiciona: “Por fim, cabe ressaltar 

que, conforme o disposto no art. 150 da Consolidação Normativa do DNPM, o 

arrendatário somente poderá executar atividades de lavra na área objeto do contrato 

de arrendamento após a averbação pelo DNPM e a expedição da licença de operação 

em seu nome”.  

 

Registra-se que este também é o entendimento da Supram CM após reanálise do caso. 
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Quanto aos impactos ambientais, tem-se: 

Emissões atmosféricas. A mineração da ardósia tem um processo de lavra e beneficiamento 

mais simples em termos de emissões atmosféricas já que a operações ocorrem a úmido. Há 

de se considerar a geração de poeira através da movimentação dos caminhões de 

transporte de rejeito e ainda de veículos. Para minimizar os efeitos gerados no período seco, 

ocorre aspersão d’água nas estradas internas/acessos.  

Efluentes líquidos. O efluente sanitário é tratado por sistemas constituídos por fossa séptica 

e filtro anaeróbico. Os efluentes contaminados com óleos e graxas gerados nas áreas de 

manutenção, lavagem de veículos e abastecimento, são direcionados para CSAO. Em 

relação a drenagem pluvial, há um sistema de controle (diques) que evitam o carreamento 

de sólidos para a jusante do empreendimento.  

Emissões sonoras. O ruído ocorre devido operação dos equipamentos, tais como 

escavadeiras, pás carregadeiras, serras de disco, bombas d’água, caminhões, 

equipamentos esses que devem estar com as suas manutenções em dia. As atividades 

operacionais se realizam em espaços abertos, o que minimiza os efeitos sonoros.  

Resíduos sólidos/oleosos.  Existem locais para armazenamento temporário de resíduos tais 

como EPI contaminados, estopas contaminadas com óleo, tambores de óleo e lâmpadas 

fluorescentes. Um resíduo usual são os finos de ardósia gerados nos cortes, os quais são 

direcionados para tanques de decantação e que quando da limpeza dos tanques são 

colocados nas pilhas de estéril/rejeitos, mesmo destino dos “cacos” de ardósia ou meta siltito 

que são os rejeitos da lavra.  

 

Realizada a análise das condicionantes dos processos em REVLO verificou-se que não 

ocorreu o atendimento pleno do condicionado o que levou às autuações conforme AI’s de nºs 

129474/2019 e 129475/2019.  

 

Conforme previsão legal (licença ambiental deve ser concedida ao operador da lavra), a 

equipe da SUPRAM posiciona-se pelo indeferimento do pedido de revalidação das licenças 

concedidas nos P.A. 75/2000/002/2009 e 75/2000/006/2010 já que as atividades 

operacionais são realizadas por terceiros, isto é, o detentor da licença ambiental não opera 

as atividades no empreendimento.  

 

Registra-se que caso o indeferimento seja acatado pela Câmara de Atividades Minerárias – 

CMI – cada empreendedor poderá formalizar processo de licenciamento ambiental em nome 

próprio visando à retomada das operações, nos termos do art. 150 Consolidação Normativa 

da ANM.  
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2. INTRODUÇÃO 

2.1 Contexto histórico 

O empreendimento Maury França Abreu Mineração LTDA formalizou em 17/12/2015 o 

presente processo, à época classe 5 conforme DN 74/2004, visando à revalidação da 

Licença de Operação (REVLO) obtida nos processos de nos 75/2000/002/2009 (certificado 

LO nº 044/2012) e 75/2000/006/2010 (certificado LOC nº 036/2012). O empreendimento 

objeto da revalidação está inserido no município de Curvelo, poligonal do processo minerário 

DNPM nº 812.322/1976, na denominada Fazenda Grota Funda, em zona rural. 

 

Trata-se de empreendimento no qual ocorre a explotação da ardósia a céu aberto e que em 

função das características da rocha a mesma é lavrada em forma de placas. O 

beneficiamento das placas ocorre via cortes que levam a placas menores, em dimensões de 

acordo com a necessidade do mercado. As licenças em fase de solicitação de revalidação 

foram concedidas na reunião da Unidade Regional Colegiada (URC) Rio das Velhas de 

27/02/2012. Nos processos em solicitação de revalidação, consta que o empreendimento 

titular do direito minerário (Maury França Abreu Mineração LTDA) não opera as atividades 

licenciadas, o que é realizado através de arrendatários, situação já apresentada na reunião 

da URC anteriormente citada (os Pareceres emitidos tiveram posicionamento favorável à 

operação via arrendatários, com a licença sendo concedida em nome de Maury França 

Abreu Mineração LTDA). Os seguintes empreendedores operam na poligonal citada: 

Mineração Teresinha Bahia LTDA, Ardósia Santa Catarina LTDA e Bela Rocha Mineração 

LTDA.  

  

Ocorreram questionamentos relativos à concessão das licenças em nome do titular do direito 

minerário em função dos operadores das atividades licenciadas serem terceiros. O tema foi 

levantado pela Procuradoria da República de Sete Lagoas, estando entre fls. 326/335 cópia 

dos ofícios relativos ao período 2014/2015 e, em 2018, houve reiteração por parte da 

Procuradoria, solicitando manifestação da Supram CM. 

 

O presente processo de REVLO foi reorientado segundo os parâmetros da DN 217/2017, o 

que levou o processo à classe 4 em função das atividades/parâmetros seguintes, Tabela 1. 

 

TABELA 1 

Código Atividade Parâmetro Quantidade Classe 

A-02-06-2 Lavra a céu aberto Produção bruta (m3/ano) 30.000 m3 4 (pp médio e p grande) 

A-05-02-0 UTM, com tratamento a 

úmido 

Capacidade (t/ano) 200.000 

t/ano 

4 (pp grande e p 

pequeno) 

A-05-04-6 Pilha de rejeito/estéril Área útil (ha)  22 4 (pp médio e p grande) 

A-05-05-3 Estrada para transporte 

de minério/estéril 

Extensão Área útil 5 Km 2 (pp médio e p 
pequeno) 

. pp (potencial poluidor), p (porte). 
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2.2 Caracterização do Empreendimento 

  

A lavra de ardósia é efetuada a céu aberto, através de cavas, abaixo do nível do solo. O 

processo de lavra/beneficiamento é feito em três fases distintas: o decapeamento, o corte da 

rocha e o beneficiamento da mesma. O estéril da fase de decapeamento, assim como os 

resíduos/sobras gerados na fase de corte e beneficiamento da ardósia são direcionados às 

pilhas de rejeitos, as quais passam por um processo de recuperação de área à medida que 

ocorre a conclusão de determinada etapa de empilhamento. Isso ocorre em 3 (três) pilhas, 

tendo-se mais 2 (duas) pilhas, que se encontram desativadas. 

 

. decapeamento. Nesta fase são retiradas as camadas de solo e a ardósia decomposta que 

recobre a jazida, utilizando-se trator de esteiras, escavadeira hidráulica e caminhões 

convencionais com caçamba, para o transporte até as pilhas de rejeito. Nas pilhas ocorre a 

disposição de corte da rocha não aproveitada ou sem condições de comercialização.  

  

. corte da rocha. Para o corte utiliza-se serra de disco adiamantado, movido a motor diesel 

e montado sobre um carrinho, que pode ser conduzido por um funcionário, e cortes 

realizados em tamanhos padronizados. Busca-se um padrão de corte em dimensões 

visando minimização de corte quando do beneficiamento. Após o corte, as placas são 

levantadas ou “soltas” por meio de cunhas e alavancas colocadas nos planos de clivagem. 

Na operação utiliza-se pá carregadeira equipada com um garfo no lugar da caçamba. O 

transporte das placas para a área de beneficiamento é feito em caminhões convencionais de 

carroceria.  

 

. beneficiamento. Consiste no corte e aplainamento das placas de ardósia, através de 
serras ou aplainadoras dotadas de discos diamantados. A área de beneficiamento está 
montada sobre uma superfície de rocha, formada por rocha de ardósias que não se abre em 
placas, denominada matacão. Este fator facilita o escoamento da água de resfriamento da 
serra, em pequenas canaletas, abertas na rocha. 
 
A energia elétrica é fornecida pela CEMIG, enquanto a água utilizada para o resfriamento 

das serras de corte na lavra e no beneficiamento ocorre via captação de água de chuva 

contida em cavas de lavra (via bacias de decantação), em poços subterrâneos e captação 

de uso insignificante em corpo hídrico.  

 

  2.3 Caracterização das áreas de atuação dos operadores do empreendimento 

 

O direito minerário referente ao processo minerário DNPM nº 812.322/1976 abrange uma 

área de 254,10 hectares dos quais 22,44 hectares em lavra distribuídos conforme Tabela 2, 

que contempla dados relativos aos 3 (três) arrendatários, (dados do RADA de dezembro/15, 
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fls. 22/23). Conforme consta no RADA os arrendatários operam via contrato de 

arrendamento atuando em todo o processo, desde a lavra, no corte, no beneficiamento, na 

disposição dos rejeitos em pilhas e na destinação do produto acabado.  

  

TABELA 2 – dados de 2015 

Empreendedor Área arrendada (ha) Área em lavra (ha) Frentes de lavra 

Ardósia Santa Catarina 54,07 12,89 3 

Mineração Teresina Bahia 26,31 6,49 1 

Bela Rocha Mineração 11,06 3,06 1 

Total 91,44 22,44 5 

 

Em função de questionamentos ocorridos devido a licença ser concedida em nome do titular 

do direito minerário com o conjunto da operação das atividades licenciadas ser realizado por 

arrendatários, contido nos Pareceres de nos PU 041/2012 e 042/2012, a Supram CM 

reanalisou tal posicionamento.  

 

Os questionamentos ocorreram face ao contido no Inquérito Civil nº 1.22.011.000153/2010-

95 conduzido pela Procuradoria da República no município de Sete Lagoas (PRMST). Desta 

forma, à época dos questionamentos, teve-se vistoria no local do empreendimento, relatado 

no Auto de Fiscalização nº 54051/2014, de 03/06/2014, o que gerou Autos de Infração (AI) 

de nos 52957/2014, 52963/2014 e 52965/2014 aos 3 (três) arrendatários, cópia entre fls. 

320/325, sendo aplicada as penalidades de multa simples e suspensão das atividades em 

operação. 

 

Foi informado à PRMST via ofícios DCP/424/2014 e DCP 515/2014 o resultado da 

vistoria/autuações ocorridas e que a análise sobre a situação das licenças concedidas em 

2012 seria abordada na URC Rio das Velhas. Em função da formalização da solicitação de 

revalidação das licenças concedidas via o P.A. 75/2000/009/2015 o assunto está sendo 

levado ao COPAM via a Câmara de Atividades Minerárias (CMI). 

 

Há de se relatar que a PRMST, em especial devido a necessidade de instrução dos autos do 

Inquérito Civil nº 1.22.011.000153/2010-95, tem solicitado informações à Supram CM sobre 

o status da análise das licenças concedidas, a situação dos arrendatários em relação à 

ANM, assim como as atividades constantes no processo de REVLO, cópia de 

solicitações/reiteração e resposta inicial da Supram CM entre fls. 326/335. 

 

Visando verificar as atuais condições do empreendimento, foi realizada vistoria em 

22/01/2019 (AF 104728/2019, fls. 297/298) onde constatou-se que os 3 (três) arrendatários 

operavam o complexo mineral como um todo, não atendendo ao comando de suspensão 

das atividades contido nas autuações anteriores. Foram gerados novos autos de infração, AI 
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de nos 129282/2019 (fls. 301), 129287/2019 (fls. 304) e 129288/2019 (fls. 307) com multa 

pecuniária e suspensão das atividades realizadas pelos arrendatários, até a devida 

regularização ambiental. 

 

Com fins de subsídios ao caso visando, em especial, o conhecimento da atual situação do 

titular do direito minerário e dos arrendatários perante o órgão regulador federal, a ANM (ex 

DNPM), foi consultada via oficio nº 41/2019/DRCP /SUPRAM CM, fls. 336/337, tendo-se a 

resposta ao solicitado via oficio nº 1442/2019-DFMNM/GER/ANM/MG de 03/06/2019, fls. 

339/341, no qual, em síntese, têm-se seguintes informações: 

 

. Vinculado ao processo minerário 812.322/1976 têm-se 2 (dois) contratos de 

arrendamento parcial na ANM, sendo arrendatários a Bela Rocha Mineração 

(processo 834.380/211, averbado em 02/08/2018, 11,06 ha, para o qual foi solicitado 

novo PAE, apresentado em 11/12/2018, ainda pendente de análise) e Ardósia Santa 

Catarina (processo 832.151/2015, averbado em 02/08/2018, 216, 41 ha, para o qual 

foi solicitado novo PAE, apresentado em 27/12/2018, ainda pendente de análise).   

 

. Relativo à Mineração Teresinha Bahia (processo 833.260/2011) foi negado o 

requerimento de arrendamento parcial em 31/08/2018 referente a uma área de 26,31 

ha. O recurso sobre a negação ainda está pendente de decisão pelo Diretor Geral 

da ANM. 

 

. Relativo à Maury França Abreu Mineração foi informado pela ANM que os 26,31 ha 

negados à Mineração Teresinha Bahia, conforme comentado no parágrafo anterior, 

retornaram para sua titularidade. Foi solicitado ao titular a apresentação de novo 

PAE, apresentado em 19/12/2018 que se encontra pendente de análise. 

 

. Por último, o oficio da ANM, de protocolo R082679/2019 na Supram em 

07/06/2019, informa que: “Por fim, cabe ressaltar que, conforme o disposto no 

art. 150 da Consolidação Normativa do DNPM, o arrendatário somente poderá 

executar atividades de lavra na área objeto do contrato de arrendamento após 

a averbação pelo DNPM e a expedição da licença de operação em seu nome”. 

 

Tal posicionamento da ANM está em consonância com o atual entendimento da Supram 

CM, posterior à concessão das licenças alvo do presente processo de solicitação de 

revalidação.  

 

Adicionalmente, as atividades operacionais do empreendimento estão paralisadas em 

função dos autos de infração lavrados. 
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Serão apresentados nos tópicos 3 e 4 dados sobre o local no qual o empreendimento está 

inserido, seus possíveis impactos ambientais e status das condicionantes apostas nas 

licenças concedidas 

  

3. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 

O empreendimento está localizado no município de Curvelo, na denominada Fazenda Grota 

Funda, em zona rural, com reserva legal averbada e CAR apresentado. Trata-se de região 

localizada no bioma cerrado, com baixa densidade demográfica, ocupada por grandes 

fazendas de criação de gado de corte, onde a maior parte da ocupação do solo é formada 

por pastagens de capim braquiária ou capim natural, com árvores isoladas.   

 

3.1 Unidades de conservação. Em consulta à plataforma de dados IDE-Sisema, verificou-

se que o empreendimento está fora de Unidades de Conservação.  A FLONA Paraopeba é a 

UC mais próxima e dista 25 km do empreendimento. 

 

 
FIGURA 1 – Verificação das Unidades de Conservação próximas ao empreendimento. 

Fonte: IDE-Sisema, julho de 2019. 

 

3.2. Recursos Hídricos. O empreendimento está inserido na bacia do Rio São Francisco 

estando a jusante da área de lavra (cerca de 500 metros) o Rio Verde, afluente do Rio 

Paraopeba, distante 1 km.  A utilização de água ocorre via captação subterrânea em 2 (dois) 

poços: a) processo de outorga 2827/2010 mesmo prazo de validade concedida ao P.A 

75/2000/002/2009 (até 27/02/2018 com vigência até a conclusão do julgamento do pedido 

de REVLO); b) processo 1055/2010 (portaria 1923/2010, válida até 23/07/2015), a qual tem 
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solicitação de renovação via processo 20770/2015. Adicionalmente, o empreendimento 

conta com captação de uso insignificante em corpo hídrico, tendo realizado o cadastramento 

deste uso (processo de cadastro no 22727/2016). São, também, utilizadas águas pluviais 

acumuladas em partes da cava (cotas inferiores) no corte da rocha em um circuito fechado: 

o pó da rocha é acumulado em bacias de contenção que são limpas periodicamente, sendo 

transferido posteriormente para as pilhas de estéril, e a água reutilizada no processo de 

corte. 

 

4. ASPECTOS/IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS 

 

Os aspectos ambientais a serem comentados referem-se às emissões atmosféricas, aos 

efluentes líquidos, às emissões sonoras e aos resíduos gerados, itens abordados em 4.1 a 

4.4. No item 4.5 será analisado o atendimento das condicionantes dos processos com 

pedido de renovação de licença, condicionantes essas não atendidas em sua plenitude, o 

que gerou autos de infração ao titular do direito minerário.  

 

4.1 Emissões atmosféricas. A mineração da ardósia tem um processo de lavra e 
beneficiamento mais simples em termos de emissões atmosféricas já que a operações 
ocorrem a úmido. Há de se considerar a geração de poeira através do movimento dos 
caminhões de transporte de rejeito até as áreas de “pilha de estéril/rejeito” e ainda a 
movimentação atípica de veículos, sobretudo de carga, ligados ao transporte do produto. 
Para minimizar os efeitos gerados pela emissão de poeiras, no período das secas ocorre 
aspersão d’água nas estradas internas à cava e de acessos. Deve-se considerar a 
localização do empreendimento, na zona rural, em região onde a localidade mais próxima 
está no município de Paraopeba, a 35 km de distância. O empreendimento atua na 
manutenção de veículos/equipamentos visando motores bem regulados.  
 

4.2 Efluentes líquidos. Os esgotos sanitários gerados são tratados por sistemas 

constituídos por fossa séptica e filtro anaeróbico. Os efluentes contaminados com óleos e 

graxas são gerados nas áreas de manutenção, lavagem de veículos e abastecimento, sendo 

direcionados para caixa separadora de óleo e água (CSAO). Todo óleo acumulado é 

comercializado. Em relação a drenagem pluvial, há um sistema de controle (diques) que 

evitam o carreamento de sólidos para a jusante do empreendimento, bem como a contenção 

de movimentação de massa. 

 
4.3 Emissões sonoras. O ruído ocorre durante os trabalhos de lavra e beneficiamento, 

originados através da operação dos equipamentos, tais como escavadeiras, pás 

carregadeiras, serras de disco, bombas d’água, caminhões, etc., equipamentos estes que 

devem estar com as suas manutenções e revisões em dia. As atividades operacionais se 

realizam em espaços abertos, com isso, minimização dos efeitos sonoros. Os funcionários 

utilizam protetor auricular em suas atividades rotineiras nas atividades de maior emissão. 
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4.4 Resíduos sólidos / oleosos.  O empreendimento possui locais para armazenamento 

temporário de resíduos. Os resíduos, tais como equipamentos de proteção individual (EPI) 

contaminados, estopas contaminadas com óleo, tambores de óleo e lâmpadas fluorescentes 

e resíduos orgânicos, são armazenados e enviados para empresas licenciadas. Um resíduo 

usual são os finos de ardósia gerados nos cortes, os quais são direcionados para tanques 

de decantação e que quando da limpeza dos tanques são colocados nas pilhas de estéril / 

rejeitos, mesmo destino dos “cacos” de ardósia ou meta siltito que são os rejeitos da lavra. 

Resíduos metálicos como discos usados são base de troca para novos discos. O 

carreamento de sólidos também pode ocorrer na pilha de estéril/rejeito e na área de 

decapeamento da mina. Entretanto esses processos encontram-se estabilizados com plantio 

de gramíneas e diques de contenção.  

 

4.5 Cumprimento das condicionantes 

 
A análise realizada refere-se às condicionantes dos processos objeto da solicitação de 

revalidação da licença de nos 75/2000/002/2009 e 75/2000/006/2010.  

 

4.5.1 – Processo 75/2000/002/2009  

 

Licença concedida via certificado LO no 044/2012– válido até 27/02/2018 na reunião da URC 

Rio das Velhas de 27/02/2012, tendo-se um conjunto de 8 (oito) condicionantes. Neste 

processo a licença concedida refere-se às atividades de extração e beneficiamento da 

ardósia, pilha de estéril/rejeito, estrada para transporte de minério. 

 

Condicionante 1: Executar o programa de automonitoramento, conforme Anexo II, 
obedecendo às diretrizes estabelecidas na Deliberação Normativa do COPAM nº 165/2011 
de 11/04/2011. Prazo: Durante o prazo de validade da licença.  

 
Comentário: os monitoramentos a serem realizados são: a) efluentes sanitários, caixa 
separadora de água e óleo, saída do dique de contenção de resíduos, com frequência 
trimestral e apresentação de relatório semestral; b) qualidade da água em 3 pontos, 
frequência quadrimestral; c) relatório anual sobre resíduos gerados. O primeiro 
monitoramento foi apresentado, intempestivamente, em 11/06/2013 (protocolo 
R0392448/2013), aproximadamente um ano depois do prazo indicado para os itens a e b e 
três meses após vencimento do prazo para o item c. A partir de 2014 ocorreu regularidade 
na apresentação dos relatórios contendo o automonitoramento, através dos seguintes 
protocolos: R0011253/2014, R0214747/2014, R0346891/2014, R0352070/2015, 
R0404140/2015, R0158125/2016, R02977100/2016, R0369347/2016, R0098073/2017, 
R0260573/2017, R0317951/2017, R0063906/2018, R0182009/2018, R0058827/2019. Em 
função da previsão legal em relação a prazos, a condicionante não foi atendida em sua 
plenitude. 
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Condicionante 2:  Protocolar, na Gerência de Compensação Ambiental do Instituto 
Estadual de Florestas - IEF, solicitação para abertura de processo de cumprimento da 
compensação ambiental, de acordo com a Lei nº 9.985/00 e Decreto estadual nº 45.175/09 
alterado pelo Decreto nº 45.629/11. Apresentar a SUPRAM CM comprovação deste 
protocolo. Prazo: 30 dias a partir da data de concessão dessa licença, ou seja, até 
28/03/2012. 

 
Comentário: em 11/06/2013 (protocolo R0392449/2013), intempestivamente, foi informado 

que em 17/05/2013 foi apresentado à Gerência de Compensação ambiental do IEF a 

solicitação de abertura de processo para cumprimento da compensação. Condicionante 

cumprida intempestivamente. 

 

 

Condicionante 3: Apresentar relatório técnico fotográfico comprovando a construção do 
Depósito Temporário de Resíduos sólidos, conforme NBR 12.235/92, para os 3 
arrendatários (Ardósias Santa Catarina Ltda., Mineração Teresina Bahia Ltda e Mineração 
Bela Rocha Ltda). Prazo: 60 dias, ou seja, até 28/04/2012. 

 
Comentário: o solicitado foi apresentado, intempestivamente, em 17/05/2013 via protocolo 
R0383551/2013. Condicionante cumprida intempestivamente. 
 

Condicionante 4: Apresentar as licenças ambientais e o certificado de coleta das empresas 
coletoras dos resíduos perigosos classe I, para os 3 arrendatários (Ardósias Santa Catarina 
Ltda, Mineração Teresina Bahia Ltda e Mineração Bela Rocha Ltda). Prazo: 30 dias, ou 
seja, até 28/03/2012. 

 
Comentário: o solicitado foi apresentado, intempestivamente, em 11/06/2013 via protocolo 

R0392446/2013. Condicionante cumprida intempestivamente.  

 

Condicionante 5: Dar início ao processo de retaludamento das pilhas de rejeito/estéril, 
conforme normas técnicas e ambientais vigentes. Obs.: Apresentar relatório fotográfico 
anualmente. Prazo: 360 dias, primeiro relatório até 27/02/2013.  

 
Comentário: Em 17/05/2013, intempestivamente, foi protocolizado via protocolo 
R383549/2013 o relatório fotográfico do início do retaludamento. Relatórios posteriores 
foram apresentados através dos protocolos R0214770/2014, R0404140/2015, 
R0158125/2016, R0297100/2016, R0098073/2017, R0260573/2017, R0063906/2018, 
R0182009/2018 e R0058827/2019. Em função da previsão legal em relação aos prazos a 
serem atendidos, a condicionante não foi atendida em sua plenitude. 
 

Condicionante 6: Apresentar e executar o Programa de Educação Ambiental no Termo de 

Referência para a Educação Ambiental Não Formal no Processo de Licenciamento 

Ambiental do Estado de Minas Gerais, aprovado pela Deliberação Normativa COPAM Nº. 

110, de 18 de julho de 2007. Prazo: 90 dias, ou seja, até 28/05/2012. 
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Comentário: condicionante atendida, conforme documento de protocolo R247181/2012. 
 

Condicionante 7: Manter o sistema de despoeiramento do empreendimento através de 
aspersão de água com auxílio de caminhões pipa nas vias de circulação interna da mina e 
nas frentes de trabalho, devendo intensificar no período de estiagem. Prazo: durante a 
validade da licença. 

 
Comentário: condicionante atendida, com evidência fotográfica sobre como é feita a 
aspersão apresentada no protocolo R283546/2013 de 17/05/2013. Ocorreram relatórios 
fotográficos posteriores, protocolos R404140/2015, R158125/2016, R0297100/2016, 
R0098073/2017, R0260573/2017, R0063906/2018. 
 
 

Condicionante 8: Apresentar PTRF referente a recomposição com espécies nativas da área 
de 24 ha selecionada, conforme proposta da Ata de Reunião N° 133/2009. OBS: A empresa 
deverá apresentar o PTRF em até 60 dias para apreciação da SUPRAM CM, após a 
aprovação do órgão ambiental a mesma deverá ser executada. 

 
Comentário: condicionante atendida, conforme documento de protocolo R247181/2012. 
  
Em função do não atendimento pleno das condicionantes de nos 1, 2, 3, 4 e 5 o 
empreendimento foi autuado, AI nº 129474/2019. 
  
4.5.2 - Processo 75/2000/006/2010  

Licença concedida via certificado LOC no 036/2012– válido até 27/02/2016 na reunião da 

URC Rio das Velhas de 27/02/2012, tendo-se um conjunto de 8 (oito) condicionantes. Neste 

processo a licença concedida refere-se à pilha de rejeito/estéril. Antes da concessão da 

licença o empreendimento operou a pilha de rejeitos via celebração de Termo de 

Ajustamento de Conduta (TAC). 

 

Condicionante 1:  A pilha deverá ser coberta com solo orgânico antes do início do 
processo de vegetação. Prazo: A partir da concessão desta licença e durante a vigência da 
mesma.  

 
Comentário: condicionante atendida, apresentado relatórios via protocolos R383558/2013, 

R0214766/2014, R297076/2016, R0158140/2016, R098048/2017, R0260578/2017, 

R0063915/2018, R0182007/2018, R0058826/2019.  

  

Condicionante 2: Iniciar o processo de vegetação com espécies rasteiras (gramíneas ou 
leguminosas) nos taludes inferiores com a conformação definitiva, conforme descrito no 
PCA. Posteriormente, o plantio deverá ser feito com vegetação nativa. Prazo: A partir da 
concessão desta licença e durante a vigência da mesma. 
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 Comentário: condicionante atendida, protocolos R0214766/2014, R123061/2015, 

R0158140/2016, R297076/2016, R098048/2017, R0260578/2017, R0063915/2018, 

R0182007/2018, R0058826/2019. 

 

Condicionante 3: Executar plantio de cortina arbórea no entorno da pilha. Prazo: 60 dias a 
partir da concessão dessa licença. 

 
Comentário: condicionante atendida, protocolos R383555/2013, R0214766/2014, 

R123061/2015, R0158140/2016, R297076/2016, R098048/2017, R0260578/2017, 

R0063915/2018, R0182007/2018, R0058826/2019. 

Condicionante 4: Apresentar relatório técnico-fotográfico anual das medidas mitigadoras 
apresentadas nos estudos (RCA/PCA) a serem adotadas na construção e manutenção da 
pilha. Prazo: A partir da concessão desta licença e durante a vigência da mesma, com 
envio anual do relatório.  

 

Comentário: condicionante atendida, protocolos R383555/2013, R0031060/2014, 

R0214766/2014, R123061/2015, R0158140/2016, R297076/2016, R098048/2017, 

R0260578/2017, R0063915/2018, R0182007/2018, R0058826/2019. 

 

Condicionante 5: Protocolar, na Gerência de Compensação Ambiental do Instituto Estadual 
de Florestas - IEF, solicitação para abertura de processo de cumprimento da compensação 
ambiental, de acordo com a Lei nº 9.985/00 e Decreto estadual nº 45.175/09 alterado pelo 
Decreto nº 45.629/11. Apresentar a SUPRAM CM comprovação deste protocolo. Prazo: 30 
dias a partir da data de concessão dessa licença, ou seja, ou seja, até 28/03/2012.  

 
Comentário: consta nos autos do processo, fls. 346, o protocolo feito em 02/04/2012 no IEF 
em atendimento à referida condicionante.  Condicionante cumprida intempestivamente. 
    

Condicionante 6: Protocolar, na Gerência de Compensação Ambiental do Instituto Estadual 
de Florestas - IEF, solicitação para abertura de processo de cumprimento da compensação 
prevista na Lei Estadual Nº 14.309/2002 e Decreto Estadual 43.710/04. Apresentar a 
SUPRAM CM comprovação deste protocolo. Prazo: 30 dias a partir da data de concessão 
dessa licença, ou seja, até 28/03/2012.  

  
Comentário: consta nos autos do processo, fls. 347, o protocolo feito em 02/04/2012 no IEF 
em atendimento à referida condicionante.  Condicionante cumprida intempestivamente. 
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Condicionante 7:  Protocolar, na Gerência de Compensação Ambiental do Instituto Estadual 
de Florestas - IEF, solicitação para abertura de processo de cumprimento da compensação 
prevista na Resolução CONAMA 369/2006. Apresentar a SUPRAM CM comprovação deste 
protocolo. Prazo: 30 dias a partir da data de concessão dessa licença, ou seja, até 
28/03/2012.  

 
Comentário: consta nos autos do processo, fls. 348, o protocolo feito em 02/04/2012 no IEF 
em atendimento à referida condicionante.  Condicionante cumprida intempestivamente 
 

Condicionante 8:  Apresentar à SUPRAM CM relatório técnico-fotográfico, com periodicidade 
anual, do plantio compensatório dos exemplares arbóreos protegidos por lei (pequizeiro 
Caryocarn brasiliense), suprimidos para a implantação do empreendimento, com duração de 
5 anos. Prazo: Durante 5 anos a contar do plantio inicial. 
 

Comentário: condicionante atendida, conforme protocolos R0464576/2013, R0031060/2014, 

R0214766/2014, R123061/2015, R0158140/2016, R297076/2016, R098048/2017, 

R0260578/2017, R0063915/2018, R0182007/2018, R0058826/2019. 

 

Em função do cumprimento intempestivo das condicionantes de nos 5, 6 e 7 o 
empreendimento foi autuado, AI nº 129475/2019. 
 

5. CONTROLE PROCESSUAL  

Trata-se de parecer único cujo objetivo é analisar o pedido de revalidação da licença de 
operação corretiva n° 044/2012 e LO n°36/2012, cujo titular é o empreendedor Maury França 
Abreu Mineração LTDA. As atividades a serem revalidadas são extração e beneficiamento 
de ardósia, Unidade de Tratamento de Minerais – UTM, com tratamento a úmido e pilha de 
rejeito/estéril.  
 
A Licença de Operação Corretiva n° 36/2012 foi concedida no bojo do PA n° 
00075/2000/006/2010, em 27/02/2012, com validade até 27/02/2016 para a atividade de 
pilha de estéril. 
 
Por sua vez, a Licença de Operação n° 44/2012 foi concedida no bojo do PA n° 
00075/2000/002/2009, em 27/02/2012, com validade até 27/02/2018 para a atividade de 
lavra a céu aberto com ou sem tratamento – rochas ornamentais e de revestimento 
(ardósia). 
 
Registra-se que o processo de revalidação foi formalizado em 17/12/2015. Desse modo, 
verificou-se que a formalização do processo referente à pilha de estéril (LO n°36/2012) se 
deu fora do prazo previsto na Deliberação Normativa n° 193/2014, vigente à época, que 
exigia antecedência mínima de 120 (cento e vinte) da expiração de seu prazo de validade 
para formalização do processo de renovação da licença. 
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Destaca-se que não houve requerimento para celebração de Termo de Ajustamento de 
Conduta conforme preconizava o art. 7°, da DN n° 17/1996, alterado pela DN n°193/2014, 
vigente à época, transcrito abaixo: 

 
Art. 7º - A revalidação da Licença de Operação deverá ser requerida com antecedência 
mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, ficando este 
automaticamente prorrogado até decisão da Unidade Regional Colegiada do Copam, 
mantida a obrigatoriedade do cumprimento das condicionantes, se existentes.  
 
§ 1º - Nas hipóteses de requerimento de revalidação de Licença de Operação sem 
observância do prazo descrito no caput, porém dentro do prazo de validade da licença, 
poderá ser celebrado, a requerimento do interessado e desde que demonstrado o 
cumprimento das condicionantes, Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta 
com a Superintendência Regional de Regularização Ambiental, o qual garantirá a análise 
do processo, a continuidade da operação e suas condições, até decisão da Unidade 
Regional Colegiada do Copam.  

 
Em 20/01/2019, a equipe técnica da SUPRAM Central compareceu ao local do 
empreendimento para realizar vistoria a fim de atender à demanda do Ministério Público 
Federal, formalizada no Ofício OF/PRM/SLA/GAB/LFM/N° 592/2018 e, adicionalmente, 
subsidiar a análise deste processo de revalidação. Na ocasião, verificou-se que o 
empreendimento Maury França Abreu Mineração Ltda não realiza a atividade minerária, 
sendo apenas o titular das licenças ambientais LOC n° 044/2012 e LO n°36/2012 e do 
processo minerário n° 812.322/1976. A vistoria foi relatada no Auto de Fiscalização n° 
104728/2019, fls. 297.  
  
Diante disso, a SUPRAM Central lavrou os autos de infração n° 129.282/2019, 
129.287/2019, 129.288/2019 em face de Mineração Teresina Bahia, Mineração Bela Rocha 
Ltda, Ardósia Santa Catarina Ltda., respectivamente, por operarem atividade efetiva ou 
potencialmente poluidora sem a devida licença ambiental.   
  
Registra-se que, em 2014, as referidas empresas já haviam sido autuadas pelo mesmo 
motivo (operar sem licença ambiental). 
  
É válido assinalar que os Pareceres Únicos que subsidiaram a concessão das LO’s n° 
36/2012 e 44/2012 mencionavam que as atividades eram exercidas pelas arrendatárias 
Mineração Teresina Bahia, Mineração Bela Rocha Ltda, Ardósia Santa Catarina Ltda. 
Contudo, em recente Ofício encaminhado à SUPRAM CM por parte das Agência Nacional 
de Mineração, verificou-se que à época de concessão das licenças nenhuma das três 
empresas possuíam contrato de arrendamento averbado perante àquela autarquia.  
 
Conforme o mesmo ofício, verificou-se que, atualmente, apenas a Bela Rocha Mineração 
Ltda e a Ardósia Santa Catarina Ltda possuem contrato de arrendamento averbado, ambos 
averbados em 02/08/2018. 
 
Assim, em sede de controle processual, sugerimos que seja realizada a autotutela do 
posicionamento adotado anteriormente pelo órgão ambiental, chamando o processo à 
ordem, indeferindo o processo de revalidação das licenças das LO’s n° 36/2012 e 44/2012. 
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Tal posicionamento se justifica tendo em vista disposição expressa da Consolidação 
Normativa do DNPM, que aduz que: 

 
Art. 150. O arrendatário somente poderá executar atividades de lavra na área 
objeto do contrato de arrendamento após a averbação pelo DNPM e a expedição 
da licença de operação em seu nome. 

 
Desse modo, não restam dúvidas de que as licenças ambientais devem ser expedidas em 
nome de quem exerce as atividades de lavra. No presente caso, as licenças foram 
expedidas em nome de Maury França, titular do direito minerário, mas as atividades vinham 
sendo exercidas pela Mineração Teresina Bahia, Mineração Bela Rocha Ltda, Ardósia Santa 
Catarina Ltda.  
 
Tal situação se assemelha a uma cessão temporária (empréstimo) da licença ambiental, o 
que não é permitido pela legislação vigente. Admite-se apenas a transferência definitiva em 
caso de aquisição de um empreendimento por outro empreendedor, havendo, neste caso, a 
alteração de titularidade das licenças.   
  
Diante do exposto, opinamos pelo indeferimento do processo de revalidação das LO’s n° 
36/2012 e 44/2012, ressaltando que as empresas que efetivamente exercem a lavra poderão 
regularizar suas atividades mediante a formalização de processo para obtenção de 
licenciamento ambiental corretivo em nome próprio. 
 

6. CONCLUSÃO 

  

A equipe interdisciplinar da Supram Central Metropolitana sugere o indeferimento desta 
solicitação de Licença Ambiental na fase de Revalidação da Licença de Operação para as 
atividades “Lavra a céu aberto – rochas ornamentais e de revestimento”, “Pilha de 
rejeito/estéril de rochas ornamentais e de revestimento”, “Unidade de Tratamento de 
Minerais – UTM, com tratamento a úmido” e “Estrada para transporte de minério/estéril 
externa aos limites de empreendimentos minerários”, atividades essas de códigos indicados 
na DN 217/2017, as quais estão inseridas na poligonal do processo minerário DNPM nº 
812.322/1976, de titularidade de Maury França Abreu Mineração Ltda. na denominada 
Fazenda Grota Funda, em zona rural, no município de Curvelo, pelas razões expostas  neste 
Parecer Único. 
 
Ressalta-se que as outorgas vinculadas a este processo (Processo de Outorga n° 
2827/2010, n° 20770/2015 e captação de uso insignificante em corpo hídrico, por meio do 
cadastramento no 22727/2016), por consequência, também deverão ser indeferidas. 
 
 

 
 


