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1.   INTRODUÇÃO 

Este parecer visa apresentar e subsidiar técnica e juridicamente o julgamento por parte 

da Câmara de Atividades Minerárias – CMI, do Conselho Estadual de Política Ambiental – 

COPAM, quanto ao requerimento de Licença Prévia, de Instalação e de Operação 

concomitantes – LP+LI+LO, pelo empreendedor SANTA HELENA MINERADORA LTDA, através 

do Processo Administrativo n° 11342/2018/001/2018, para o empreendimento intitulado SANTA 

HELENA MINERADORA DNPMS 832.373/2008; 830.418/2008; 830.419/2008; 830.421/2008, 

localizado no município de Frutal-MG. 

As atividades a serem licenciadas, segundo a Deliberação Normativa n° 217, de 06 de 

dezembro de 2017, são apresentadas como “Lavra em aluvião, exceto areia e cascalho” (A-02-

10-0), “Unidade de tratamento de minerais - UTM, com tratamento a úmido” (A-05-02-0) e 

“Extração de areia e cascalho para utilização imediata na construção civil” (A-03-01-8). O 

processo foi enquadrado em classe 4, já que, para as atividades de códigos A-02-10-0 e A-03-

01-8, o potencial poluidor é médio e o porte é grande, segundo a Deliberação Normativa COPAM 

n° 217/2017. Para a atividade de código A-05-02-0, o potencial poluidor é grande e o porte é 

pequeno. 

A análise deste processo se pautou nos estudos apresentados (Plano de Controle 

Ambiental – PCA e Relatório de Controle Ambiental - RCA), na vistoria realizada pela equipe 

técnica no empreendimento na data de 29/11/2019, e nas informações complementares 

apresentadas pelo empreendedor (requeridas pelo Ofício SUPRAM TM/AP n° 2157/2019, e 

respondidas pelo protocolo n° R0025903/2020). 

 

2.   CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

O empreendimento está localizado na zona rural do município de Frutal-MG. O acesso se 

dá pela estrada entre Frutal e Vila Barroso (Figura 1). O empreendimento contempla quatro 

processos da Agência Nacional de Mineração (ANM), cujos números são: 832.373/2008; 

830.418/2008; 830.419/2008; 830.421/2008. Tratam-se de poligonais contíguas cuja titularidade 

é da empresa Santa Helena Mineradora Ltda, a qual pretende desenvolver as atividades 

utilizando mesmo maquinário e mão de obra. 

O empreendimento prevê as atividades de lavra em aluvião, exceto areia e cascalho com 

máxima produção bruta de 176.471,00 m³/ano, extração de areia e cascalho para utilização 

imediata na construção civil com produção bruta máxima de 120.000,00 m³/ano e unidade de 
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tratamento de minerais (UTM) com tratamento a úmido, cuja capacidade instalada será de 

300.000,00 toneladas/ano, abrangendo os quatro processos da ANM. 

 
FIGURA 1: Imagem do acesso e localização da poligonal ANM do empreendimento. 

 
Fonte: RCA, 2018. 

No que diz respeito às áreas úteis de cada poligonal, serão utilizados 340,40 hectares no 

ANM 832.373/2008; 39,05 hectares no ANM 830.419/2008; 57,55 hectares no ANM 

830.421/2008 e 23,45 hectares no ANM 830.418/2008. A área de beneficiamento irá abranger 
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uma área de 20,14 hectares e está inserida na área da poligonal ANM 832.373/2000. Na Figura 

2 é possível observar as áreas abrangidas pelo empreendimento 

 

FIGURA 2: Área abrangida pelo empreendimento. 

 
Fonte: Informações Complementares, 2020.  

 

Conforme informado nos estudos, o empreendimento é composto por quatro poligonais 

pertencentes ao mesmo empreendedor, o qual irá utilizar de mesma infraestrutura, maquinário e 
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mão de obra. Dentro das poligonais, as áreas de extração e planta de beneficiamento estarão 

localizadas em terrenos de pastagem ou cultivos, de forma que não será necessário realizar 

desmatamento nem supressão de indivíduos arbóreos isolados, segundo o empreendedor. Além 

disso, essas áreas estão em terrenos secos, situados a mais de 1.500 metros de distância da 

margem do rio Grande e acima de 30 metros da cota do nível da água. A vida útil da lavra está 

estimada em 33 (trinta e três) anos e o prazo de retorno do investimento é de 1,99 anos. 

A estratégia adotada para abordagem desse empreendimento consiste em três etapas 

sucessivas, com aumento progressivo da escala de produção, em horizonte de 20 anos. Na 

etapa 1 será construída a planta de beneficiamento com concentração gravimétrica e 

recuperação final dos diamantes em mesas de graxa, sendo todos os equipamentos fabricados 

no Brasil. Na etapa 2 serão realizados investimentos adicionais na planta, aumentando-se a 

quantidade de equipamentos na fase final de concentração e recuperação. No sistema de 

beneficiamento que se pretende implantar nas etapas 1 e 2, o principal equipamento de 

concentração de diamantes será o rotary pan. Na etapa 3 será construída uma nova planta de 

beneficiamento, com princípio de funcionamento principal baseado em equipamentos de raio x 

para concentração dos diamantes. 

As operações de preparação da lavra podem ser divididas nas seguintes etapas: 

melhoria dos acessos existentes, abertura de praças e frentes de trabalho, e decapeamento de 

camadas de solo. A lavra será realizada de modo convencional, em escavação a céu aberto com 

bancadas descendentes. Devido ao caráter extensivo e pouco profundo da camada 

mineralizada, bem como a sua pequena inclinação na topografia, as bancadas terão alturas 

compatíveis com a espessura do depósito mineral. A estocagem temporária de estéril será feita 

em pátios de depósitos situados próximos às frentes de lavra. Os pátios serão planos, secos e 

bem drenados com rede, localizados em ponto de fácil acesso e que não interfiram com as 

operações da mina. 

O desmonte do conglomerado diamantífero será mecânico, sendo o minério desmontado 

e carregado por escavadeira hidráulica em caminhões basculantes, para transporte até a 

unidade de beneficiamento. O carregamento do material será realizado por escavadeiras 

hidráulicas, as mesmas utilizadas na lavra. O transporte será executado por caminhões 

basculantes tipo truck, com capacidade de 16 m³. Haverá um pátio de estoque de minério 

localizado próximo à planta de beneficiamento. O piso deste pátio será compactado e drenado, 

possuindo uma área de aproximadamente 26.000 m² que receberá o minério vindo da lavra. 

Estima-se a contratação de 29 funcionários diretos para atuar no empreendimento, sendo 7 no 

setor de extração, 6 no setor de beneficiamento e 16 no setor administrativo, e mais 30 

funcionários terceirizados. 
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A infraestrutura de beneficiamento, administração, estocagem e comercialização foi 

projetada com 20.140 m² (20,14 hectares), dividida em três áreas (Figura 3): 

- Área de Beneficiamento: medindo 9,43 ha, inclui a planta de beneficiamento, pátio de 

estocagem de minério, três tanques de decantação do rejeito, subestação de energia elétrica, 

escritórios administrativos e técnicos, reservatório de água e guarita; 

-Área de Segurança: medindo 4,88 ha, consiste em uma “eclusa de segurança” situada 

entre a planta de beneficiamento e o depósito de cascalho; 

-Depósito de Cascalho (seixos): medindo 5,83 ha, contempla o pátio de estocagem de 

seixos classificados em oito pilhas de diferentes granulometrias, oficina mecânica e 

almoxarifado, balança, escritório comercial, refeitório e duas guaritas. 

 

FIGURA 3: Croqui da infraestrutura da planta. 

 

 Fonte: RCA, 2018.  

 

As etapas de beneficiamento/tratamento por via úmida serão: Rampa de acesso – 

Alimentador vibratório – Grelha vibratória e peneira – Scrubber Trommel e peneira – 

Concentradora centrífuga Rotary Pan e Peneira – Swecco Peneira vertical circular – Mesa de 

graxa – Tanques de decantação. Na Figura 4 é demonstrado o sistema com os equipamentos e 

etapas.  

O armazenamento dos cascalhos será feito na área de depósito de cascalho, tendo 8 

pilhas classificadas de acordo com a granulometria dos seixos, enquanto que os diamantes terão 

como destino uma área protegida, com o necessário aparato de segurança. Para o estoque dos 

seixos será destinada uma área plana, de fácil acesso, adequada para comercialização e 

carregamento para o consumidor. O transporte dos seixos será efetuado pelos próprios 

compradores. Para os diamantes prevê-se um espaço seguro dotado de cofre, câmeras de 
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vigilância e pessoal preparado. O transporte será realizado por caminhões e carros-fortes, 

visando à exportação da produção. 

 

FIGURA 4: Equipamento e etapas do beneficiamento. 

 

 Fonte: RCA, 2018.  

 

Conforme demonstrado no cronograma de implantação e operação do empreendimento 

(Tabela 1) e na Figura 2, a área do beneficiamento (planta) será instalada na propriedade 1 - 

Fazenda São Bento Da Ressaca Fazenda denominada Sertãozinho, Matrícula 33.113, assim 
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como a primeira frente de lavra. Destaca-se que o empreendedor apresentou carta de anuência 

do proprietário da matrícula 33.113, devendo apresentar as cartas de anuência dos proprietários 

das demais matrículas antes do início da operação das frentes de lavra. 

TABELA 1: Cronograma de instalação e operação do empreendimento. 

 

Fonte: Informações Complementares, 2020.  

Obs.: a matrícula n° 1.608 foi desmembrada em duas matrículas, a saber: 28.887 e 28.696. 
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3.   CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL  

3.1  Geologia, Geomorfologia e Solos 

Nas cotas mais baixas, as áreas onde o empreendimento se encontra possuem um 

quadro geológico dominado pelos basaltos da Formação Serra Geral que afloram nas margens 

do rio Grande e compreendem um pacote de centenas de metros de espessura. Recobrindo o 

basalto, observa-se uma espessa cobertura do Cretáceo Superior, que corresponde ao Grupo 

Bauru. Este, na área estudada, é constituído por três unidades distintas: argilitos e/ou arenitos 

na base, conglomerado diamantífero na porção intermediária e arenitos tufáceos no topo.  

O horizonte conglomerático intermediário pode ser considerado como a fonte para o 

cascalho diamantífero pesquisado e demais depósitos diamantíferos aluvionares e de terraços 

conhecidos na região. A cobertura varia de 5 a 20 metros, e é constituída por solo marrom 

avermelhado que é resultado do intemperismo do arenito tufáceo. As unidades descritas são 

correlacionadas ao grupo Bauru, não havendo posicionamento estratigráfico com relação às 

formações descritas desse Grupo. 

Quanto à geomorfologia, o município de Frutal está inserido na Bacia do Paraná, mais 

especificamente no Planalto Arenítico Basáltico. O relevo é predominantemente suave ondulado, 

variando até fortemente ondulado e plano. Possui altitude média de 516m, com máxima de 708m 

na Serra do Sertãozinho e mínima de 390m no Ribeirão São Mateus. As áreas do 

empreendimento situam-se em localidade denominada Chatão, em alusão ao relevo plano a 

suavemente ondulado, em domínio de uma grande curva do rio Grande, em forma de “U”. Na 

área de influência do rio Grande observam-se terraços aluvionares e o curso do rio, a leste e a 

oeste das áreas pesquisadas, está condicionado por sistema de falhas direcionadas 

aproximadamente N-S. 

Os tipos de solo encontrados na Área de Influência Direta do empreendimento podem ser 

caracterizados predominantemente pelos latossolos. A característica deste tipo de solo está 

diretamente relacionada ao tipo de relevo existente, que apresenta formas de dissecação baixa, 

vales pouco entalhados com vertentes de declividades baixas, e solos de fragilidade potencial 

muito baixa e baixo potencial erosivo nos topos aplanados. 

 

3.2   Hidrografia 

Os córregos Avenida, Extrema, Capim de Boi, João de Oliveira e ribeirão São Pedro 

nascem no entorno da área do empreendimento. Porém, a área da mina está localizada numa 

região intermediária e elevada e nenhuma superfície d’água será diretamente afetada. Em 
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consulta ao IDE - Sisema (Infraestrutura de Dados Espaciais do Sistema Estadual de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos) foi constatado que a área do empreendimento se encontra fora 

de áreas de drenagem a montante de cursos d’água de classe especial. 

 

3.3   Flora 

A área de influência direta do empreendimento se encontra nos biomas do Cerrado e da 

Mata Atlântica. Diante disso, foram realizados levantamentos florísticos na região do Chatão, a 

qual engloba a área de influência definida no empreendimento. Foi observado que as formações 

vegetais da Mata do Chatão pertencem à macrorregião fito-ecológica do Cerrado. Entretanto, 

conforme o solo vai apresentando maior fertilidade, a vegetação exibe porte gradativamente 

mais arbóreo, caracterizando a transição entre o Cerradão e a Floresta Semidecídua. Neste 

contexto, espécies típicas de Cerrado como pequi e pau-terra, e das Matas Semideciduais como 

canela-frade e ixora-arbórea, aparecem juntas na mesma formação florestal, o que de certa 

forma ficou constatado em outros dois sítios amostrais: Mata da Jibóia e Mata da Sucupira. 

Nos levantamentos florísticos e fitossociológicos, foram encontradas 63 espécies 

pertencentes a 29 famílias, sendo que as mais abundantes foram: Caesalpinaceae (6), 

Fabaceae (6), Meliaceae (5), Anacardiaceae (4) e Sapindaceae (4). Estas cinco famílias foram 

responsáveis por 36,7% das espécies levantadas. A amostragem realizada, apesar de pontual e 

reduzida, buscou executar uma rápida avaliação sobre a diversidade nas áreas de entorno do 

reservatório, exatamente onde quase não existem remanescentes florestais significativos do 

domínio da Floresta Estacional Semidecídua. Os fragmentos estudados, mesmo sendo Áreas de 

Preservação Permanente ou Reservas Legais de propriedades rurais, invariavelmente 

encontravam-se perturbados. 

As terras mais férteis e outras variantes ambientais importantes para a diversidade, como 

as várzeas marginais do rio Grande, representaram no passado um substrato rico para 

formações florestais semideciduais e formações ciliares típicas, atualmente no fundo do 

reservatório. Com a formação do lago, a lâmina d’água alcançou as zonas de Cerrado e de sua 

transição com matas semidecíduas, influenciando sua diversidade. Outros aspectos ecológicos 

como competição e predação junto ao reservatório também foram alterados por influência da 

elevação do nível d’água, que seguramente alterou toda a comunidade florística.  

Os índices de diversidade nos fragmentos ao redor do projeto também estão 

comprometidos em função da ausência ou baixa densidade de várias espécies de madeiras 

nobres de ocorrência natural na região como Cedro, Copaíba, Jatobá, Angelim, Jacarandá, 

Tamboril e Peroba. Segundo moradores próximos aos remanescentes florestais estudados, 
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havia no local, muitas espécies arbóreas utilizadas comercialmente como Jatobá, Jacarandá, 

Angelim, porém, através do presente levantamento fitossociológico, essas espécies aparecem 

em baixíssima abundância. 

 

3.4   Fauna 

A fauna de uma região está, de forma geral, relacionada com as tipologias vegetacionais 

nela representadas. O estado de conservação destas é, portanto, o principal indicador da 

situação da comunidade faunística, sendo que suas dinâmicas populacionais são determinadas 

por condições ambientais flora-dependentes. O atual estudo reúne informações da literatura 

técnica e científica disponível, e de entrevistas com moradores locais. 

Dentre os mamíferos presentes na região, 19 espécies foram consideradas de ocorrência 

comum, como ratos, preás, capivara, gambá, tatus (peba e galinha), cachorro-do- mato, além de 

algumas espécies de morcego. A maioria das aves aquáticas encontra-se representada por um 

grande número de indivíduos em consequência das situações ambientais criadas a partir do 

represamento dos rios e tributários da bacia hidrográfica do Paraná. É o caso das garças, socós, 

biguás e marrecos que passaram a ter grande representatividade na comunidade a partir da 

criação do reservatório. 

Entre os anfíbios, as espécies de rãs e pererecas são as mais sensíveis às mudanças de 

habitat, sendo, portanto as mais ambientalmente ameaçadas. Dentre os répteis, o jacaré-do-

papo-amarelo e diversas espécies de serpentes sofrem com a perda de seus locais de 

nidificação, fato que as tornam raras e vulneráveis. Com o desaparecimento das várzeas 

naturais na bacia do rio Grande, poucos são os indivíduos da espécie que ainda encontram 

situações ideais para manter populações viáveis. Dentre as serpentes, tem-se a coral, jararacas, 

urutu e cascavel. 

Devido aos escassos remanescentes de vegetação e de ambientes nativos hoje 

presentes em toda a área de influência, a fauna vem sofrendo seguidos processos de 

desaparecimento local. Muitas espécies já não são encontradas em toda a região, como o 

veado-campeiro (Ozotocerus bezoarticus), o bugio- vermelho (Alouatta fusca), o tatu-canastra 

(Priodontes maximus), a onça-pintada (Panthera onça), a ariranha (Pteronura brasiliensis), o 

mutum (Crax fasciolata), o jabuti (Geochelone carbonaria), dentre outras. 

Além da perda e alteração de habitats, outros fatores têm causado danos à composição 

da avifauna, comprometendo sua riqueza e diversidade. A caça clandestina praticada em 

regiões de difícil acesso para a fiscalização dos órgãos competentes é um desses fatores 

perturbadores à comunidade de aves. A caça comercial, visando o tráfico e comercialização de 
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exemplares da fauna como papagaios e araras, é um exemplo importante, assim como a caça 

predatória de aves cinegéticas, que acaba agravando o quadro de vulnerabilidade de várias 

espécies, sendo responsável pelo desaparecimento de muitos animais ao longo do tempo. 

Em consulta ao IDE - Sisema (Infraestrutura de Dados Espaciais do Sistema Estadual de 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos) foi constatado que a área do empreendimento se encontra 

fora de áreas prioritárias para conservação da biodiversidade. 

 

3.5   Áreas Protegidas 

3.5.1   Área de Proteção Permanente (APP) 

Na área de influência do empreendimento podem ser encontradas áreas de preservação 

permanente nas margens dos córregos Avenida, Extrema, Capim de Boi, João de Oliveira e 

ribeirão São Pedro, que nascem no entorno da área do empreendimento. Porém, a área de 

beneficiamento/administração está localizada numa região intermediária e elevada e nenhuma 

superfície d’água será diretamente afetada.  

As APPs se encontram em bom estado de conservação, no entanto, será condicionado 

neste Parecer, um estudo que demonstre locais em que as APPs confrontem áreas de pastagem 

que não estejam totalmente isoladas por cercamento. Além disso, este estudo deverá estar 

acompanhado de projeto de cercamento (arame liso) acompanhado de cronograma, para tais 

áreas. Esta questão será requerida devido à continuidade das atividades de pastagem em 

algumas fazendas onde as lavras serão realizadas, além da necessidade de implantação de 

aceiros para impedir a propagação de incêndios florestais. 

3.5.2   Reserva Legal (RL) 

O empreendimento está localizado na zona rural do município de Frutal e, sendo assim, 

incide a necessidade de área de Reserva Legal de 20% das áreas das propriedades onde 

ocorrerá a lavra e o beneficiamento. Em análise às matrículas e aos Cadastros Ambientais 

Rurais (CAR) das propriedades, verificou-se que apenas 4 possuem averbação de RL 

(matrículas n° 33.113, 33.114, 11.502 e 37.494) em 20% da propriedade. Quanto às outras 11 

matrículas, foram apresentados os recibos do CAR, constando a área de RL, no entanto, apenas 

em 3 delas consta área de RL em 20% da propriedade (28.887, 28.696 e 3.037).  

As propriedades das matrículas 54.930, 59.931, 59.932, 38.192, 18.244, 35.915, 16.971 e 

3.828 não possuem averbação de RL nas matrículas e nem 20% de RL da propriedade nos 

respectivos CAR. Como o licenciamento deste processo é concomitante entre as fases prévia, 
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instalação e operação, a equipe desta SUPRAM não vê impedimento para início de instalação e 

operação do empreendimento, no entanto, estes devem ocorrer apenas nas áreas que compõe 

matrículas que possuem RL regularizada. O empreendedor deverá seguir o cronograma 

apresentado na Tabela 1 (pág. 7), buscando a regularização das áreas de RL antes de dar início 

às atividades nas matrículas com ausência de RL regularizada.  

Sendo assim, de acordo com o cronograma apresentado, as primeiras matrículas em que 

ocorrerão atividades serão as de n° 33.113 e 33.114, cujas áreas de RL podem ser observadas 

na Figura 4. 

 

FIGURA 5: Áreas de RL das matrículas n° 33.113 e 33.114. 

 

Fonte: Google Earth Pro, 2020. 

 

Assim como requerido para as APPs, o estudo referente ao isolamento destas também 

deverá abranger o isolamento das áreas de RL que confrontem áreas de pastagem que não 

estejam totalmente isoladas por cercamento. Como já descrito anteriormente, o estudo deverá 
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estar acompanhado de projeto de cercamento (arame liso) e implantação de aceiros, com 

cronograma executivo. 

 

3.6   Socioeconomia 

O município de Frutal localiza-se a 628 km da capital Belo Horizonte, na Mesorregião 

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e Microrregião Frutal, nas coordenadas geográficas Lat. 

20º01'29” Sul e Long. 48º56'26" Oeste, ficando a uma altitude de 516 metros. Sua área territorial 

é de 2.426,966 km², confrontando os municípios limítrofes de Comendador Gomes (Norte), 

Campo Florido (Nordeste), Pirajuba e Planura (Leste), Colômbia - SP e Barretos – SP (Sudeste), 

Guaraci – SP e Fronteira (sul), Orindipuva - SP e Paulo de Faria - SP (Sudoeste) e Itagagipe 

(Noroeste). 

Conforme o censo populacional realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE, Frutal possui 53.468 habitantes, com uma densidade demográfica média de 

22,03 hab/km². O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Frutal em 2010 era 

de 0,730, ou seja, considerado alto (IDHM entre 0,7 e 0,799). O PIB municipal de Frutal, em 

2012, correspondeu a 104ª colocação no ranking estadual, 10,69% maior que a média estadual 

para o referido ano (R$ 20.324,58/hab) e 860ª no ranking nacional, sendo 0,63% menor que a 

média nacional correspondente a R$ 22.643,40/hab. Dentre os grandes setores de atividades 

econômicas o setor de serviços é o que predomina no município de Frutal, representando 

44,56% da produção de riquezas. O setor industrial participa no PIB frutalense em 11,87% e o 

agropecuário com 27,34% (dados de 2012). 

A economia de Frutal está vinculada historicamente à agricultura (com o cultivo de 

abacaxi, laranja, soja, milho, seringueira e cana de açúcar) e à pastagem (com a criação de 

gado para o corte e leiteiro), sendo esses setores os responsáveis por parte do PIB do 

município. Outra atividade que tem contribuído com o crescimento da cidade é o cultivo da cana 

de açúcar que, hoje em dia, apresenta a maior cultura em área cultivada. Tal atividade está 

presente no município desde a sua formação, mas era destinada ao consumo bovino, ao fabrico 

de água ardente, rapadura entre outros. A garimpagem de diamantes contribuiu para o 

desenvolvimento econômico da região, principalmente nas décadas de 1950 a 1990. Nesse 

período eram frequentes compradores de diamantes de outros estados e alguns estrangeiros. A 

partir de 2005 os órgãos ambientais intensificaram a fiscalização e as atividades declinaram 

progressivamente. 

Os serviços de saneamento básico, que atendem a população urbana do município de 

Frutal, estão sob responsabilidade da COPASA – Companhia de Saneamento de Minas Gerais. 
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A Gestão Municipal de resíduos sólidos é administrada pelo município. Porém, desde a última 

gestão administrativa, a coleta dos resíduos sólidos é feita por empresa terceirizada, ao passo 

que a limpeza urbana e a administração do Aterro Sanitário são feitas pelo município. 

No que diz respeito ao patrimônio natural e cultural, de acordo com o IEPHA (Instituto 

Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais) a lista de bens protegidos na AID 

conta apenas com bens dispostos na área urbana do município de Frutal, sendo eles: o Antigo 

Edifício do Fórum, Paço Municipal – atual Casa da Cultura, o Conjunto Paisagístico do Parque 

dos Lagos Leda Campos Borges e a imagem de Nossa Senhora do Carmo. 

No que tange à existência de comunidades indígenas, segundo dado obtido através da 

FUNAI, não foram identificadas terras indígenas no município de Frutal e proximidades. As mais 

próximas são nos municípios de Sete Lagoas – MG distante aproximadamente 650 quilômetros 

de Frutal e pertencente à tribo Kaxixó, e em Araçatuba – SP, a 270 quilômetros de Frutal e 

ocupado pela tribo Icatu. No município, há uma comunidade quilombola denominada Serrinha, 

composta por 16 famílias, no entanto a situação fundiária consta como não titulada. 

 

3.7   Zoneamento Ecológico-Econômico e Outras Informações 

Para uma análise ambiental das áreas de influência do empreendimento, foi utilizado o 

Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado de Minas Gerais (ZEE), instrumento importante de 

geração de cartas, que permite uma avaliação ambiental de áreas de interesse e contribui para a 

definição de áreas estratégicas para o desenvolvimento sustentável no Estado, orientando 

investimentos segundo as peculiaridades regionais. Desta forma, por meio de consulta ao site do 

ZEE, foi possível a análise de alguns aspectos referentes à área em questão. 

O componente humano, que envolve a potencialidade social, pode ser entendido como o 

conjunto de condições atuais, medido pelos potenciais produtivo, natural, humano e institucional 

que determina o ponto de partida de um município ou uma microrregião para alcançar o 

desenvolvimento sustentável. O componente humano da área de influência do empreendimento 

é considerado muito favorável. 

A vulnerabilidade natural consiste na incapacidade de uma unidade espacial resistir e/ou 

recuperar-se após sofrer impactos negativos decorrentes de atividades antrópicas. Na área 

diretamente afetada do empreendimento, ou seja, nas áreas de lavra e planta de 

beneficiamento, a vulnerabilidade natural é de muito baixa a média. 

Considerando, ainda, o componente geofísico e biótico, apresentaram-se as seguintes 

camadas de informação do ZEE: Disponibilidade natural de água subterrânea: média; Erosão 

atual: alta; Qualidade da água: média; Qualidade ambiental: de baixa a média; Risco ambiental: 
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médio a alto; Risco potencial de erosão: muito baixo a baixo; Vulnerabilidade dos recursos 

hídricos: média; Vulnerabilidade do solo à contaminação: baixa a média; Suscetibilidade à 

degradação estrutural do solo: média a alta; Nível de comprometimento da água subterrânea: 

muito baixo; Nível de comprometimento da água superficial: muito baixo; Grau de conservação 

da vegetação nativa: em sua maioria é muito baixo; Integridade da fauna: baixa; Áreas 

prioritárias para conservação: em sua maioria é baixa; Áreas prioritárias para recuperação: em 

sua maioria é muito alta. 

Insta registrar que os resultados atribuídos às camadas foram confirmados em consulta 

ao IDE - Sisema, plataforma que apresenta uma visão integrada do território. Também através 

desta ferramenta, pôde-se constatar que as áreas do empreendimento se encontram fora de 

áreas de influência de cavidades (com potencialidade média de ocorrência), fora de terras 

indígenas ou quilombolas, fora de reservas da biosfera, fora de corredores ecológicos 

legalmente instituídos, e fora de sítios Ramsar. 

 

4.   INTERVENÇÃO EM RECURSOS AMBIENTAIS 

4.1   Recursos Hídricos 

Para a finalidade de consumo humano e beneficiamento do minério, o empreendedor 

solicitou autorização para perfuração de poço tubular, a qual foi deferida no âmbito do processo 

SIAM n° 4236/2020. A solicitação foi deferida pela URGA-TM em 11/02/2020, com prazo de 1 

(um) ano, contado a partir da data de recebimento pelo requerente. Tal autorização refere-se à 

perfuração nas coordenadas geográficas 20°14'29,17" S e 48°54'28,95" O, e ressalta que esta 

permite a perfuração do poço e a realização dos testes de bombeamento e recuperação, não 

sendo assim autorizada a captação de água.  

A utilização da água do poço a ser perfurado está prevista apenas para a fase de 

operação do empreendimento. Para a instalação da planta de beneficiamento, serão adquiridas 

estruturas prontas as quais serão montadas no local. Nesse caso, a utilização de água será 

muito pequena, sendo prevista a utilização de caminhão pipa a ser abastecido na cidade, caso 

seja necessário. O consumo humano nessa fase será feito por galões de água potável que serão 

levados da cidade diariamente.  

Esta SUPRAM adverte que as atividades de operação do empreendimento só serão 

autorizadas após a comprovação da outorga de captação de água. 
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4.2   Recursos Florestais (Autorização para Intervenção Ambiental - AIA) 

Foram vistoriadas todas as áreas de lavra e de beneficiamento previstas, e, em sua 

maioria, são formadas por pastagem ou cultivos. Em muitas das áreas podem ser encontradas 

árvores isoladas, no entanto, segundo o empreendedor, não será necessária supressão. Além 

disso, essas áreas estão em terrenos secos, situados a mais de 1.500 metros de distância da 

margem do rio Grande e acima de 30 metros da cota do nível da água. Fica o empreendedor 

advertido da necessidade de se entrar com requerimento de intervenção caso seja necessária a 

supressão de indivíduos arbóreos. 

 

5.   COMPENSAÇÕES 

Não incide imposição de medida de caráter mitigador ou compensatório por não haver 

AIA, nem o processo ser instruído por meio de EIA-RIMA.  

 

6.   ASPECTOS / IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS 

Abaixo são listados os principais aspectos e impactos ambientais identificados, os quais 

serão causados pela instalação e operação do empreendimento, o local ou atividade geradora e 

as medidas mitigadoras aplicadas a cada caso. 

 

6.1   Geração de Efluentes Líquidos:  

1) Fase de Instalação:  

- Geração de efluentes sanitários pelos funcionários que trabalharão na instalação da planta do 

empreendimento. 

2) Fase de Operação: 

- Geração de efluentes sanitários pelos funcionários na planta do empreendimento (sanitários e 

refeitório) e nas áreas de lavra; 

- Geração de efluentes oleosos oriundos das atividades de manutenção, lavagem e 

abastecimento de veículos e máquinas. 

 

Medidas mitigadoras:  
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1) Fase de Instalação:  

- Durante as obras de instalação serão utilizados banheiros químicos para atender à demanda 

dos funcionários. O empreendedor deverá atestar o correto funcionamento dos banheiros 

químicos, além de se certificar da emissão e protocolo de comprovante da destinação dos 

efluentes por empresa regularizada. 

2) Fase de Operação: 

- Será instalado na planta um sistema do tipo biodigestor para tratamento dos efluentes 

sanitários. O empreendedor, após a instalação do equipamento, deverá monitorar, conservar e 

realizar a manutenção do mesmo, sendo que os resíduos sólidos gerados por estes 

equipamentos deverão ser  acondicionados e destinados corretamente. Já para as frentes de 

lavra, deverão ser usados banheiros químicos, devendo o empreendedor atestar o correto 

funcionamento dos banheiros químicos, além de se certificar da emissão e protocolo de 

comprovante da destinação dos efluentes por empresa regularizada; 

- Todas as máquinas e equipamentos devem ser mantidos isentos de vazamentos durante a 

operação, manutenção e abastecimento. Deverão ser instalados sistemas de controle ambiental 

para conter os possíveis vazamentos no pátio de manutenção, no lavador e no ponto de 

abastecimento, tais como: bacia de contenção (tanque de combustível), cobertura, piso 

impermeável, canaletas direcionadoras e caixa separadora de água e óleo (SAO), de acordo 

com as normas técnicas vigentes. O empreendedor, após a instalação da caixa SAO, deverá 

monitorar, conservar e realizar a manutenção da mesma, sendo que os resíduos sólidos gerados 

por esta deverão ser acondicionados e destinados corretamente. 

 

6.2   Geração de Resíduos Sólidos: 

1) Fase de Instalação:  

- Geração de Resíduos de Construção Civil e de manutenção: solventes e óleos lubrificantes 

usados, restos de tintas, metais e sucatas metálicas, entulhos, materiais impregnados com 

solventes, óleos, graxas e tintas (ex.: estopas, panos, papéis, etc.) e embalagens em geral; 

2) Fase de Operação: 
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- Resíduos e embalagens provenientes do refeitório e dos banheiros, além de óleos lubrificantes 

usados, óleo retido na caixa SAO, restos de tintas, metais e sucatas metálicas, materiais 

impregnados com solventes, óleos, graxas e tintas (ex.: estopas, panos, papéis, etc.) – gerados 

na planta; 

- Embalagens de alimentos em geral, resíduos de alimentos, embalagens de refrigerantes, 

pontas de cigarro, resíduos de papel higiênico dos banheiros químicos, copos descartáveis, 

estopa, papel, papelão, entre outros – gerados nas frentes de lavra. 

 

Medidas mitigadoras:  

1) Fase de Instalação:  

- Um local deverá ser destinado à recepção e acondicionamento destes resíduos, durante a 

instalação do empreendimento. Este local deverá observar as normas vigentes quanto à 

classificação, segregação e o acondicionamento de resíduos, devendo mitigar o risco de 

contaminação ambiental do solo e da água. O empreendedor deverá monitorar a geração, 

acondicionamento e destinação final destes resíduos. 

2) Fase de operação: 

- Deverá ser instalado um depósito/galpão de resíduos sólidos, composto por área 

impermeabilizada, sob cobertura, com isolamento e segregação das classes de resíduos, 

obtendo, ainda, sinalização de segurança e de identificação de cada resíduo, de acordo com as 

normas técnicas específicas. Em casos de resíduos oleosos, a baia deverá apresentar uma 

bacia de contenção ou sistema coletor, como medida para prevenir que ocorra algum risco de 

contaminação; 

- Os resíduos sólidos, como óleos, graxas, tintas, lâmpadas fluorescentes, pneus, embalagens 

de insumos, devem ser armazenados em bombonas, coletores e/ou tambores metálico contendo 

as identificações de cada resíduo. O acondicionamento final destes no empreendimento será no 

depósito/galpão de resíduos sólidos, para depois serem encaminhados, periodicamente, para 

seus respectivos fornecedores ou para empresas especializadas para receber e tratar tais 

resíduos da forma ambientalmente correta; 

- Os resíduos recicláveis deverão ser acondicionados em lixeiras com cores diferentes (coleta 

seletiva), conforme o tipo de resíduos que ela receberá, podendo ser papel, plástico, metal e 

vidro, e serão instaladas em vários pontos da planta. Após recolhimento destes resíduos nas 
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lixeiras, os mesmos serão destinados para baia específica no depósito/galpão de resíduos 

sólidos, para depois serem direcionados para empresas regularizadas para realizar o tratamento 

ideal destes materiais; 

- Os resíduos gerados nas frentes de lavra deverão ser acondicionados em bombonas ou 

caçambas fechadas, com separação mínima entre resíduos de característica doméstica e 

perigosos (materiais impregnados com óleos e graxas), para depois serem transportados e 

dispostos no depósito/galpão de resíduos sólidos na planta, conforme relatado nos itens 

anteriores; 

- Todos os resíduos deverão ser gerenciados desde a sua origem, passando pelo 

acondicionamento e transporte até o destino final adequado, além de monitoramento conforme 

item 2 do Anexo II deste Parecer.  

 

6.3   Geração de Efluentes Atmosféricos:  

1) Fase de instalação: 

- Tráfego e movimentação de veículos e máquinas movidas a óleo diesel utilizadas na instalação 

do empreendimento; 

2) Fase de operação: 

- Tráfego e movimentação de veículos e máquinas movidas a óleo diesel utilizadas na operação 

do empreendimento; 

- Emissão de particulados com origem na movimentação de máquinas e veículos no conjunto 

demonte, carregamento e transporte do minério. 

 

Medidas mitigadoras:  

 

- Deverá ser realizada manutenção e revisão periódica, além do monitoramento das emissões 

advindas dos tubos de escapamentos dos veículos, equipamentos e máquinas utilizados, 

produzidas pela queima de combustível óleo diesel, conforme item 3 do Anexo II deste Parecer; 

- Deverá haver aspersão das vias de tráfego e utilização de lona plástica, presa às extremidades 

da caçamba do veículo. 
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6.4   Geração de Ruídos 

1) Trânsito de máquinas e veículos nas vias internas, na instalação e operação do 

empreendimento. 

 

Medidas mitigadoras:  

- Recomenda-se manter sempre regulados os motores dos veículos e máquinas. Os 

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) deverão ser utilizados pelos funcionários na 

instalação e operação do empreendimento. 

 

6.5   Desencadeamento de Processos Erosivos  

1) Fase de Instalação: 

- Podem ocorrer ações pluvioerosivas e carreamento de sedimentos para corpos hídricos 

próximos à área de instalação da planta de beneficiamento, devido à ocorrência de chuvas 

fortes, de curta duração e de grande volume precipitado. Com isso, poderá haver a entrada de 

sedimento no corpo aquático, provocando alterações na qualidade da água dos mananciais, no 

período úmido, localizados na área de influência do empreendimento; 

2) Fase de Operação: 

- Podem ocorrer ações pluvioerosivas e carreamento de sedimentos para corpos hídricos 

próximos às áreas de lavra, devido à ocorrência de chuvas fortes, de curta duração e de grande 

volume precipitado. Com isso, poderá haver a entrada de sedimento no corpo aquático, 

provocando alterações na qualidade da água dos mananciais, no período úmido, localizados na 

área de influência do empreendimento; 

- O processo de beneficiamento será realizado através da utilização de água, gerando um 

efluente (material argiloso) corresponde a aproximadamente 32% do material alimentado na 

planta. 

Medidas mitigadoras:  

1) Fase de Instalação: 
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- O empreendedor deverá implantar, monitorar e dar manutenção no sistema de drenagem, 

composto por curvas de nível e bacias de contenção, e nas estradas. 

2) Fase de Operação: 

- O empreendedor deverá implantar, monitorar e dar manutenção no sistema de drenagem nas 

áreas de lavra (canaletas de contorno, curvas de nível, bacias de contenção e escadas 

dissipadoras) e nas estradas. Além disso, existe a previsão de revegetação das áreas de acesso 

e pátios que forem desativados, assim como no entorno das cavas, auxiliando na eficiência da 

drenagem pluvial. O período de execução da revegetação perdurará por toda a vida útil do 

empreendimento. A cada área aberta há necessidade de caracterização local, armazenamento 

do solo orgânico e execução de demais ações preventivas de drenagem pluvial. Quando da 

desativação, ocorre o trabalho final, com a reconformação e suavização do relevo e revegetação 

final.  

- Esse efluente do processo de beneficiamento será direcionado para os tanques de decantação 

que serão construídos na planta de beneficiamento. A água, após passar por uma sequência de 

03 (três) tanques para realizar a sedimentação da matéria argilosa e os sólidos em suspensão, 

estará apta a ser reaproveitada no sistema de beneficiamento, criando assim um circuito fechado 

de reaproveitamento da água. 

 

6.6   Desativação do Empreendimento 

- Com antecedência mínima de seis meses do fechamento da mina, o empreendedor deverá 

apresentar o PRAD (Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – conforme DN n° 220/2018), 

elaborado de acordo com Termo de Referência disponibilizado pela SEMAD. 

 

7.   CONTROLE PROCESSUAL 

 Inicialmente, verifica-se que o processo foi formalizado e instruído corretamente no 

tocante à legalidade processual, haja vista a apresentação dos documentos necessários e 

exigidos pela legislação ambiental e dispostos no FOB nº. 384384/2018, conforme 

enquadramento no disposto da Deliberação Normativa n° 217/2017.  

 Constam dos autos a Declaração de Conformidade com as leis e regulamentos 

municipais expedida pelo Município de Frutal-MG, bem como a comprovação da inscrição do 
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empreendimento no Cadastro Técnico Federal – CTF,em atendimento às disposições da 

Instrução Normativa nº. 6/2013, do IBAMA. 

Ademais, foi promovida a publicação em periódico local ou regional do requerimento de 

Licença por parte do empreendedor, solicitada no FOB respectivo, conforme determina os 

normativos em vigência. 

 Tendo em vista que não haverá intervenção ambiental para o exercício da atividade, 

resta, então, afastada a incidência dos arts. 5º à 7º, ambos da Resolução CONAMA nº. 369/06.   

 Mister ressaltar, outrossim, que quanto ao uso dos recursos hídricos no empreendimento, 

um pedido de autorização para perfuração de poço tubular foi deferido, com a ressalva de que 

está permitido apenas a perfuração do poço e a realização dos testes de bombeamento e 

recuperação, não sendo autorizada a captação da água, conforme já destacado em tópico 

próprio. 

 A Reserva Legal da propriedade rural em questão, no que tange às matrículas 33.113, 

33.114, 11.502 e 37.494 estão devidamente regularizadas e averbadas em suas respectivas 

certidões de registro. Ainda, foram apresentados os recibos do CAR das matrículas 28.887, 

28.696 e 3.037, constando o mínimo de 20% (vinte por cento) da área total do imóvel a título de 

Reserva Legal, cumpridas as disposições constantes dos arts. 24 e 25, ambos da Lei Estadual 

nº. 20.922/2013. Entretanto, as demais matrículas do empreendimento, conforme destacado em 

tópico próprio, não possuem Reserva Legal devidamente regularizada, devendo o empreendedor 

buscar a sua regularização, conforme apresentado nas condicionantes, antes de serem iniciadas 

as atividade nas matrículas com a ausência de Reserva Legal, para que sejam cumpridas as 

disposições constantes dos arts. 24 e 25, ambos da Lei Estadual nº. 20.922/2013.  

 Ademais, convém frisar que, através de exame via IDE, foi constatado que a área se 

encontra fora de áreas de influência de cavidades, com potencialidade média de ocorrência de 

cavidades, fora de áreas de drenagem a montante de cursos d’água de classe especial, fora de 

terras indígenas ou quilombolas, fora de reservas da biosfera e de corredores ecológicos 

legalmente instituídos, fora de áreas prioritárias para conservação da biodiversidade e sítios 

Ramsar. 

Ainda, constata-se pelo exame dos autos em tela que os estudos apresentados e 

necessários para subsidiar o presente parecer técnico, estão devidamente acompanhadas de 

suas respectivas ARTs. 

 Nos termos do Decreto Estadual 47.383/2018, o prazo de validade da licença em 

referência será de 10 (dez) anos. 

 Finalmente, insta esclarecer que, nos termos da alínea a, do inciso III, do art. 14, da Lei 

Estadual nº. 21.972/2016 e art. 5º, do Decreto Estadual nº. 47.383/2018, o processo em questão 
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deverá ser apreciado pelo COPAM, por intermédio da Câmara Técnica de Atividades Minerárias 

– CMI. 

 

8.   CONCLUSÃO 

Face ao exposto, a equipe interdisciplinar da SUPRAM TM sugere o deferimento desta 

Licença Ambiental na fase de Licença Prévia, de Instalação e de Operação concomitantes, para 

o empreendimento SANTA HELENA MINERADORA DNPMs 832.373/2008; 830.418/2008; 

830.419/2008; 830.421/2008, para as atividades de “Lavra em aluvião, exceto areia e cascalho”, 

“Extração de areia e cascalho para utilização imediata na construção civil” e “Unidade de 

tratamento de minerais - UTM, com tratamento a úmido”, no município de Frutal, MG, pelo prazo 

de 10 anos, vinculada ao cumprimento das condicionantes e programas propostos. 

As orientações descritas em estudos, e as recomendações técnicas e jurídicas descritas 

neste parecer, através das condicionantes listadas em Anexo, devem ser apreciadas pela 

Câmara de Atividades Minerárias – CMI. 

Oportuno advertir ao empreendedor que o descumprimento de todas ou quaisquer 

condicionantes previstas ao final deste parecer único (Anexo I) e qualquer alteração, modificação 

e ampliação sem a devida e prévia comunicação à SUPRAM TM, tornam o empreendimento em 

questão passível de autuação. 

Cabe esclarecer que a Superintendência Regional de Meio Ambiente Triângulo Mineiro 

não possui responsabilidade técnica e jurídica sobre os estudos ambientais apresentados nesta 

licença, sendo a elaboração, instalação e operação, assim como a comprovação quanto a 

eficiência destes de inteira responsabilidade da empresa responsável e/ou seus responsáveis 

técnicos. 

Ressalta-se que a Licença Ambiental em apreço não dispensa nem substitui a obtenção, 

pelo requerente, de outras licenças legalmente exigíveis. Opina-se que a observação acima 

conste do certificado de licenciamento a ser emitido. 

 

9.   ANEXOS 

 

Anexo I. Condicionantes para Licença Prévia, de Instalação e de Operação concomitantes 

(LP+LI+LO) do SANTA HELENA MINERADORA DNPMS 832.373/2008; 830.418/2008; 

830.419/2008; 830.421/2008. 
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Anexo II. Programa de Automonitoramento da Licença Prévia, de Instalação e de Operação 

concomitantes (LP+LI+LO) do SANTA HELENA MINERADORA DNPMS 832.373/2008; 

830.418/2008; 830.419/2008; 830.421/2008. 

Anexo III. Relatório Fotográfico do SANTA HELENA MINERADORA DNPMS 832.373/2008; 

830.418/2008; 830.419/2008; 830.421/2008 
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ANEXO I 

 
Condicionantes para Licença Prévia, de Instalação e de Operação concomitantes 

(LP+LI+LO) do SANTA HELENA MINERADORA DNPMS 832.373/2008; 830.418/2008; 

830.419/2008; 830.421/2008. 

 
Empreendedor: SANTA HELENA MINERADORA LTDA 

Empreendimento: SANTA HELENA MINERADORA DNPMS 832.373/2008; 830.418/2008; 830.419/2008; 
830.421/2008 

CNPJ: 22.688.609/0001-38 

Município: Frutal/MG 

Atividade: “Lavra em aluvião, exceto areia e cascalho”, “Extração de areia e cascalho para utilização 
imediata na construção civil” e “Unidade de tratamento de minerais - UTM, com tratamento a úmido” 

Código DN 217/17: A-02-10-0, A-03-01-8 e A-05-02-0 

Processo: 11342/2018/001/2018 

Validade: 10 anos  

Item Descrição da Condicionante Prazo* 

Condicionantes Comuns às Fases de LP, LI e LO 

01 

Comunicar previamente a esta Superintendência perspectivas 
de diversificação, modificação ou ampliação do 
empreendimento, a fim de ser avaliada a necessidade da 
adoção de procedimentos específicos. 

Durante a vigência da 
licença 

02 

Apresentar relatório técnico que demonstre locais em que as 
APPs e RLs confrontem áreas de pastagem e que não estejam 
isoladas por meio de cercamento. Obs.: o relatório deve 
abranger todos os imóveis rurais que são alvos das atividades 
do empreendimento. 

Referência: item 3.5 deste Parecer. 

1 ano 

03 

Apresentar carta de anuência dos proprietários dos imóveis que 
englobam as frentes de lavra, as quais foram indicadas neste 
parecer e que não foi dada autorização para exercício das 
atividades por parte do empreendimento solicitante. Matrículas: 
33.114, 59.930, 59.931, 59.932, 38.192, 18.244, 28.887, 28.696 
11.502, 35.915, 37.494, 16.971, 3.828 e 3.037. 

Referência: item 2 deste Parecer. 

Antes do início da 
operação nas frentes de 
lavra das propriedades 

citadas 

04 

Para as matrículas das propriedades onde ocorrerão as frentes 
de lavra, as quais não possuem Reserva Legal regularizada 
(matrículas: 59.930, 59.931, 59.932, 38.192, 18.244, 35.915, 
16.971 e 3.828), o empreendedor deverá atender aos 
dispositivos do art. 38 da Lei Estadual n° 20.922/2013, devendo 

Antes do início da 
operação nas frentes de 
lavra das propriedades 
citadas, a depender da 
resposta da SUPRAM 
para as propostas de 

regularização 
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apresentar: 

- Caso tenha vegetação disponível para compor os 20% 
mínimos no interior da propriedade: proposta de regularização 
da RL nos termos aplicáveis da legislação estadual, por meio 
da demarcação das áreas no CAR (Cadastro Ambiental Rural) 
e mapa topográfico delimitando essas áreas; 

- Caso não tenha vegetação disponível para compor os 20% na 
propriedade e tenha a intenção de recompor área restante no 
local: apresentar Projeto Técnico de Reconstituição da Flora 
(PTRF), de acordo com termo de referência; 

- Caso não tenha vegetação disponível para compor os 20% e 
nem área para recuperação/recomposição na propriedade: 
apresentar proposta de compensação da Reserva Legal, com 
base no Art. 38 (§5º e §6º) da Lei Estadual nº 20.922/2013. 

- Caso a situação se enquadre no Art. 40 da referida Lei, sobre 
as propriedades com área de até quatro módulos fiscais que, 
em 22 de julho de 2008, possuíam remanescente de vegetação 
nativa em percentuais inferiores a 20%, deverá apresentar 
relatório técnico com imagens de satélite para comprovação, 
além da demarcação das áreas no CAR (Cadastro Ambiental 
Rural) e mapa topográfico delimitando essas áreas; 

Referência: item 3.5.2 deste Parecer. 

Condicionantes Específicas da Fase de LI 

05 

Executar o Programa de Automonitoramento, conforme definido 
no Item 1 do Anexo II, demonstrando o atendimento aos 
padrões definidos nas normas vigentes. 

Referência: item 6 deste Parecer. 

Durante a vigência da 
licença 

06 

Apresentar relatório técnico e fotográfico comprovando a 
instalação de todas as estruturas e sistemas de controle 
ambiental na planta do empreendimento, além de atestar a 
possibilidade de início da operação. 

Referência: item 6 deste Parecer. 

Até 06 (seis) anos a 
contar da data de 

concessão da licença 
 

Antes do início da 
operação das 

atividades  

07 

Apresentar relatório técnico e fotográfico comprovando a 
instalação de todas as estruturas e sistemas de controle 
ambiental nas frentes de lavra, além de atestar a possibilidade 
de início da operação do empreendimento. 

Referência: item 6 deste Parecer. 

Antes do início da 
operação nas frentes de 

lavra  
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08 

Apresentar Certificado de Outorga de uso de água emitido pela 
URGA TM para a utilização da mesma na operação do 
empreendimento. 

Referência: item 4.1 deste Parecer. 

Até 06 (seis) anos a 
contar da data de 

concessão da licença 
 

Antes do início da 
operação das 

atividades 

Condicionantes Específicas da Fase de LO 

09 

Executar o Programa de Automonitoramento, conforme definido 

no Item 2 do Anexo II, demonstrando o atendimento aos 

padrões definidos nas normas vigentes. 

Referência: item 6 deste Parecer. 

Durante a vigência da 

licença 

10 

Apresentar relatório fotográfico comprovando o isolamento das 
áreas de APP e Reserva Legal, citadas no relatório exigido pela 
condicionante 02, por meio de cercamento em arame liso e 
implantação de aceiros.  

Referência: item 3.5 deste Parecer. 

Em até 2 anos após 
início das atividades de 

operação em cada 
imóvel/propriedade 

11 

Apresentar relatório técnico e fotográfico demonstrando e 
atestando a implantação e monitoramento das medidas de 
preservação e conservação nas áreas da planta de 
beneficiamento e frentes de lavra, relativas à conservação do 
solo, drenagem pluvial, conservação das vias de circulação e 
atividades de recuperação das lavras. 

Referência: item 6.5 deste Parecer. 

Anualmente 

12 

Apresentar Relatório Anual de Lavra (RAL), a fim de se 

averiguar se os dados de produção estão de acordo com o 

declarado para enquadramento do processo de licenciamento. 

Referência: item 2 deste Parecer. 

Anualmente 

* Salvo especificações, os prazos são contados a partir do fim da suspensão estabelecida no art. 5° do Decreto n° 47.890, de 

19 de março de 2020 c/c Decreto nº 47.932, de 9 de abril de 2020, ou outro que lhe vier substituir.  

 

Obs.: 1 Em razão de fato superveniente, o empreendedor poderá requerer a exclusão, a prorrogação do prazo para o 

seu cumprimento ou a alteração de conteúdo da condicionante imposta, formalizando requerimento escrito, 

devidamente instruído com a justificativa e a comprovação da impossibilidade de cumprimento, até o vencimento do 

prazo estabelecido na respectiva condicionante, sendo necessário instruir o pedido com o comprovante de 

recolhimento da taxa de expediente respectiva (Lei Estadual nº. 22.796/17 - ANEXO II - TABELA A); 
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Obs.: 2 A comprovação do atendimento aos itens destas condicionantes deverá estar acompanhada da anotação de 

responsabilidade técnica - ART, emitida pelo(s) responsável (eis) técnico(s), devidamente habilitado(s), quando for o 

caso. 

 

Obs.: 3 Apresentar, juntamente com o documento físico, cópia digital das condicionantes e automonitoramento em 

formado pdf., acompanhada de declaração, atestando que confere com o original. 

 

Obs.: 4 Os laboratórios impreterivelmente devem ser acreditados/homologados conforme a Deliberação Normativa 

COPAM nº 216, de 07 de outubro de 2017, ou a que sucedê-la. 

 

Obs.: 5 Caberá ao requerente providenciar a publicação da concessão ou renovação de licença, no prazo de 30 

(trinta) dias contados da publicação da concessão da licença, em periódico regional local de grande circulação, nos 

termos da Deliberação Normativa COPAM nº 217, de 06 de dezembro de 2017. 

 

Obs.: 6 As normas e legislações específicas citadas neste Parecer devem ser observadas, inclusive as que vierem a 

sucedê-las. 
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ANEXO II 

 

Programa de Automonitoramento da Licença Prévia, de Instalação e de Operação 

concomitantes (LP+LI+LO) do SANTA HELENA MINERADORA DNPMS 832.373/2008; 

830.418/2008; 830.419/2008; 830.421/2008. 

  

Empreendedor: SANTA HELENA MINERADORA LTDA 

Empreendimento: SANTA HELENA MINERADORA DNPMS 832.373/2008; 830.418/2008; 
830.419/2008; 830.421/2008 

CNPJ: 22.688.609/0001-38 

Município: Frutal/MG 

Atividade: “Lavra em aluvião, exceto areia e cascalho”, “Extração de areia e cascalho para utilização 
imediata na construção civil” e “Unidade de tratamento de minerais - UTM, com tratamento a úmido” 

Código DN 217/17: A-02-10-0, A-03-01-8 e A-05-02-0 

Processo: 11342/2018/001/2018 

Validade: 10 anos  

 

1.   AUTOMONITORAMENTO – FASE DE INSTALAÇÃO (LI) 

1.1   Efluentes Líquidos 

 

Apresentar SEMESTRALMENTE à SUPRAM TM, até o último dia do mês subsequente ao do 

aniversário da licença ambiental em tela, relatório técnico e fotográfico atestando o correto 

funcionamento dos banheiros químicos, além dos certificados que comprovem a coleta, transporte e 

destinação dos efluentes por empresa regularizada. 

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. 

 

1.2   Resíduos Sólidos e Rejeitos 

1.2.1   Resíduos sólidos e rejeitos abrangidos pelo Sistema MTR-MG 

Relatórios: Apresentar SEMESTRALMENTE à SUPRAM TM, a Declaração de Movimentação 

de Resíduo – DMR, emitida via Sistema MTR-MG, referente às operações realizadas com 

resíduos sólidos e rejeitos gerados pelo empreendimento durante aquele semestre, conforme 

determinações e prazos previstos na Deliberação Normativa Copam 232/2019. Prazo: seguir os 

prazos dispostos na Deliberação Normativa Copam nº 232/2019.  

 

1.2.2   Resíduos sólidos e rejeitos não abrangidos pelo Sistema MTR-MG 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Subsecretaria de Regularização Ambiental 
Superintendência Regional de Meio Ambiente Triângulo Mineiro 

0184726/2020 
06/05/2020 

Pág. 31 de 36 

 

Praça Tubal Vilela, nº 03, Centro, Uberlândia, MG, CEP: 38.400-186 
Telefone: (34) 3088-6400 

 

Relatórios: Apresentar SEMESTRALMENTE à SUPRAM TM, o Relatório de controle e 

destinação dos resíduos sólidos gerados conforme quadro a seguir ou, alternativamente, a DMR, 

emitida via Sistema MTR-MG. Prazo: seguir os prazos dispostos na DN Copam 232/2019.  

 

 
RESÍDUO 

TRANSPORTADOR DESTINAÇÃO FINAL 

QUANTITATIVO TOTAL DO 
SEMESTRE 

(tonelada/semestre  

OBS. 
Denominação 
e código da 
lista IN 
IBAMA 
13/2012 

Origem 
Classe 

 
Taxa de 
geração 
(kg/mês) 

Razão 
social 

Endereço 
completo 

Tecnologia 
(*) 

Destinador / 
Empresa 
responsável Quantidade 

Destinada 
Quantidade 
Gerada 

Quantidade 
Armazenada 

Razão 
social 

Endereço 
completo 

(*)1 - Reutilização   6 - Co-processamento 
2 - Reciclagem   7 -  Aplicação no solo 
3 - Aterro sanitário   8 - Armazenamento temporário (informar quantidade armazenada) 
4 - Aterro industrial   9 - Outras (especificar) 

5 - Incineração   

 

Observações: 

 O programa de automonitoramento dos resíduos sólidos e rejeitos não abrangidos pelo 

Sistema MTR-MG, que são aqueles elencados no art. 2º da DN 232/2019, deverá ser 

apresentado, semestralmente, em apenas uma das formas supracitadas, a fim de não gerar 

duplicidade de documentos. 

 O relatório de resíduos e rejeitos deverá conter, no mínimo, os dados do quadro supracitado, 

bem como a identificação, registro profissional e a assinatura do responsável técnico pelas 

informações; 

 As doações de resíduos deverão ser devidamente identificadas e documentadas pelo 

empreendedor. 

As notas fiscais de vendas e/ou movimentação e os documentos identificando as doações de 

resíduos deverão ser mantidos disponíveis pelo empreendedor, para fins de fiscalização. 

 

1.3   Efluentes Atmosféricos 

Local de 

amostragem 

Tipo de 

combustível 

Potência 

nominal (MW) 
Parâmetros Frequência 

Veículos movidos a 

óleo diesel 
- - Fumaça Preta Anual 
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Relatórios: Apresentar ANUALMENTE, até o último dia do mês subsequente ao do 

aniversário da licença ambiental em tela, à SUPRAM TM, os relatórios conclusivos dos 

resultados das análises efetuadas, acompanhados pelas respectivas planilhas de campo e de 

laboratório, bem como a dos certificados de calibração do equipamento de amostragem, se for o 

caso. 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. Os resultados apresentados nos laudos analíticos 

deverão ser expressos nas mesmas unidades e padrões de emissão previstos na DN COPAM nº 

187/2013 e nas Resoluções CONAMA nº 382/2006 e n° 436/2011 e Portaria IBAMA 85/1996, 

quando pertinente; 

Método de amostragem: Normas ABNT, CETESB ou Environmental Protection Agency – EPA. 

 

2.   AUTOMONITORAMENTO – FASE DE OPERAÇÃO (LO) 

2.1   Efluentes Líquidos 

 

Local de amostragem Parâmetro Frequência de Análise 

Entrada e Saída do 
sistema de tratamento 

sanitário (1) 

pH, DBO 5,20, DQO, óleos e graxas, 
sólidos sedimentáveis, sólidos em 

suspensão e substâncias tensoativas. 
Semestral 

Entrada e Saída do 
sistema Caixa SAO 

pH, DBO 5,20, DQO, óleos e graxas, 
sólidos sedimentáveis, sólidos em 

suspensão e substâncias tensoativas. 
Semestral 

(1) Para os banheiros químicos utilizados nas frentes de lavra, deverão ser apresentados os 

certificados que comprovem a coleta, transporte e destinação dos efluentes por empresa 

regularizada, anualmente; 

 

Relatórios: Apresentar ANUALMENTE, até o último dia do mês subsequente ao do 

aniversário da licença ambiental em tela, à SUPRAM TM, os relatórios conclusivos dos 

resultados das análises efetuadas e comprovar a limpeza e manutenção dos sistemas de 

controle ambiental. O relatório deverá especificar o tipo de amostragem e conter a identificação, 

registro profissional e a assinatura do responsável técnico pela amostragem, além do número de 

empregados no período. Deverá ser anexado ao relatório o laudo de análise do laboratório 

responsável pelas determinações. 
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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. 

 

2.2   Resíduos Sólidos e Rejeitos 

2.2.1   Resíduos sólidos e rejeitos abrangidos pelo Sistema MTR-MG 

Relatórios: Apresentar SEMESTRALMENTE à SUPRAM TM, a Declaração de Movimentação 

de Resíduo – DMR, emitida via Sistema MTR-MG, referente às operações realizadas com 

resíduos sólidos e rejeitos gerados pelo empreendimento durante aquele semestre, conforme 

determinações e prazos previstos na Deliberação Normativa Copam 232/2019. Prazo: seguir os 

prazos dispostos na Deliberação Normativa Copam nº 232/2019.  

 

2.2.2   Resíduos sólidos e rejeitos não abrangidos pelo Sistema MTR-MG 

Relatórios: Apresentar SEMESTRALMENTE à SUPRAM TM, o Relatório de controle e 

destinação dos resíduos sólidos gerados conforme quadro a seguir ou, alternativamente, a DMR, 

emitida via Sistema MTR-MG. Prazo: seguir os prazos dispostos na DN Copam 232/2019.  

 

 
RESÍDUO 

TRANSPORTADOR DESTINAÇÃO FINAL 

QUANTITATIVO TOTAL DO 
SEMESTRE 

(tonelada/semestre  

OBS. 
Denominação 
e código da 
lista IN 
IBAMA 
13/2012 

Origem 
Classe 

 
Taxa de 
geração 
(kg/mês) 

Razão 
social 

Endereço 
completo 

Tecnologia 
(*) 

Destinador / 
Empresa 
responsável Quantidade 

Destinada 
Quantidade 
Gerada 

Quantidade 
Armazenada 

Razão 
social 

Endereço 
completo 

(*)1 - Reutilização   6 - Co-processamento 
2 - Reciclagem   7 -  Aplicação no solo 
3 - Aterro sanitário   8 - Armazenamento temporário (informar quantidade armazenada) 
4 - Aterro industrial   9 - Outras (especificar) 

5 - Incineração   

 

Observações: 
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 O programa de automonitoramento dos resíduos sólidos e rejeitos não abrangidos pelo 

Sistema MTR-MG, que são aqueles elencados no art. 2º da DN 232/2019, deverá ser 

apresentado, semestralmente, em apenas uma das formas supracitadas, a fim de não gerar 

duplicidade de documentos. 

 O relatório de resíduos e rejeitos deverá conter, no mínimo, os dados do quadro supracitado, 

bem como a identificação, registro profissional e a assinatura do responsável técnico pelas 

informações; 

 As doações de resíduos deverão ser devidamente identificadas e documentadas pelo 

empreendedor. 

As notas fiscais de vendas e/ou movimentação e os documentos identificando as doações de 

resíduos deverão ser mantidos disponíveis pelo empreendedor, para fins de fiscalização. 

 

2.3   Efluentes Atmosféricos 

Local de 

amostragem 

Tipo de 

combustível 

Potência 

nominal (MW) 
Parâmetros Frequência 

Veículos movidos a 

óleo diesel 
- - Fumaça Preta Anual 

 

Relatórios: Apresentar ANUALMENTE, até o último dia do mês subsequente ao do 

aniversário da licença ambiental em tela, à SUPRAM TM, os relatórios conclusivos dos 

resultados das análises efetuadas, acompanhados pelas respectivas planilhas de campo e de 

laboratório, bem como a dos certificados de calibração do equipamento de amostragem, se for o 

caso. 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. Os resultados apresentados nos laudos analíticos 

deverão ser expressos nas mesmas unidades e padrões de emissão previstos na DN COPAM nº 

187/2013 e nas Resoluções CONAMA nº 382/2006 e n° 436/2011 e Portaria IBAMA 85/1996, 

quando pertinente; 

Método de amostragem: Normas ABNT, CETESB ou Environmental Protection Agency – EPA. 
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IMPORTANTE 

 

 Os parâmetros e frequências especificadas para o programa de Automonitoramento 

poderão sofrer alterações a critério da área técnica da SUPRAM TM, 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); 

 Os relatórios e análises de laboratórios deverão estar em conformidade com a 

Deliberação Normativa COPAM nº 216, de 27 de outubro de 2017. 

 A execução do Programa de Automonitoramento deverá observar o disposto na 

Deliberação Normativa COPAM n.º 165/2011, que estabelece critérios e medidas a serem 

adotadas com relação a este programa. Ainda conforme a referida Deliberação, os laudos de 

análise e relatórios de ensaios que fundamentam o Automonitoramento deverão ser mantidos 

em arquivo no empreendimento ou atividade em cópias impressas, subscritas pelo responsável 

técnico legalmente habilitado, acompanhada da respectiva Anotação de Responsabilidade 

Técnica, os quais deverão ficar à disposição dos órgãos ambientais. 

 As normas e legislações específicas citadas neste Parecer devem ser observadas, 

inclusive as que vierem a sucedê-las. 

 

Na ocorrência de qualquer anormalidade nos resultados das análises realizadas durante 

o ano, o órgão ambiental deverá ser imediatamente informado.  

 

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. 
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ANEXO III 

 

Relatório Fotográfico do SANTA HELENA MINERADORA DNPMS 832.373/2008; 

830.418/2008; 830.419/2008; 830.421/2008. 

 

Empreendedor: SANTA HELENA MINERADORA LTDA 

Empreendimento: SANTA HELENA MINERADORA DNPMS 832.373/2008; 830.418/2008; 
830.419/2008; 830.421/2008 

CNPJ: 22.688.609/0001-38 

Município: Frutal/MG 

Atividade: “Lavra em aluvião, exceto areia e cascalho”, “Extração de areia e cascalho para utilização 
imediata na construção civil” e “Unidade de tratamento de minerais - UTM, com tratamento a úmido” 

Código DN 217/17: A-02-10-0, A-03-01-8 e A-05-02-0 

Processo: 11342/2018/001/2018 

Validade: 10 anos  

 

  
Figura 1: Área prevista para a planta. Figura 2: Área de lavra – matrícula 33.133. 

 

  
Figura 3: Reserva Legal – matrícula 33.133. Figura 4: Área de lavra – matrícula 59.932. 
 


