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B-01-01-5 Britamento de pedras para construção 3,564 ha 3 
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1. Resumo  

 

A PEDREIRA UM LTDA. atua no setor de extração de rochas para produção de britas no município 

Timóteo – MG desde 29/08/1979. Em 10/09/2013, foi formalizado, na Supram Leste Mineiro, o processo 

administrativo de licenciamento ambiental de nº 18467/2012/001/2013, na modalidade de Licença Prévia, 

sendo posteriormente reorientado para LAC 02, Licença Prévia concomitante com Licença de Instalação.  

Como atividade principal a ser licenciada, o empreendedor solicita Licença Prévia concomitante com 

Licença de Instalação para a implantação do empreendimento que tem por atividade principal a extração de 

rocha para produção de britas em Coronel Fabriciano. A área do empreendimento totaliza 49,5ha 

compreendendo as atividades de extração de rocha para produção de britas; britamento de pedras para 

construção; pilhas de rejeito estéril e ponto de abastecimento.  

No dia 26/06/2014 foi realizada a Audiência Pública, no auditório da Unileste, instituição de ensino 

superior do município de Coronel Fabriciano. 

Há intervenção ambiental a ser autorizada na área do empreendimento, a qual foi analisada por meio 

do Processo de Autorização para Intervenção Ambiental (AIA) n° 5627/2014. Para a consecução dos objetivos 

propostos, será necessária a realização de supressão da cobertura vegetal nativa com destoca, intervenção 

em APP sem supressão de vegetação nativa e corte de árvores nativas isoladas vivas, com aproveitamento do 

material lenhoso. Tais intervenções, além das respectivas medidas compensatórias, encontram-se 

devidamente descritas no Processo de AIA n° 05627/2014.  

A água utilizada pelo empreendimento na fase de instalação será proveniente de uma captação 

superficial (Certidão de Registro de Uso Insignificante de Recurso Hídrico n. 0000149900/2019). Já para a 

operação prevê-se um consumo médio de 200m³/mês, devendo ser submetido à apreciação em procedimento 

administrativo próprio vinculado a esta respectiva fase. Já a energia elétrica será fornecida pela concessionária 

de distribuição de energia local. 

Com a entrada em vigor da Deliberação Normativa COPAM nº 217/2017, em 06/03/2018, o 

empreendedor apresentou nova caracterização do empreendimento, sendo o processo reorientado para 

Licença Prévia concomitante com Licença de Instalação.  

O presente Parecer Único tem como objetivo subsidiar o julgamento do pedido de Licença Prévia 

concomitante com Licença de Instalação pela Câmara Técnica especializada para as atividades de “Extração 

de rocha para produção de britas; Britamento de pedras para construção; Pilhas de rejeito/estéril e Ponto de 

abastecimento”  no município de Coronel Fabriciano/MG, uma vez que o empreendimento é de grande porte e 

enquadra-se na classe 4 da DN COPAM n. 217/2017, nos termos da alínea b, inciso III, art. 3º do Decreto 

Estadual n. 46.953/2016. 

Desta forma, a Supram Leste Mineiro sugere o deferimento do pedido de Licença Prévia concomitante 

com Licença de Instalação para o empreendimento PEDREIRA UM LTDA. 

 

2. Introdução 

 

2.1. Contexto histórico  

 

Com objetivo de promover a regularização ambiental, o empreendedor da PEDREIRA UM LTDA. 

preencheu o Formulário Integrado de Caracterização do Empreendimento (FCEI) em 08/07/2012, por meio do 

qual foi gerado o Formulário de Orientação Básica Integrado (FOBI) nº 1391644/2013 A, em 11/07/13, que 

instrui o Processo Administrativo de Licença Prévia. 

Em 10/09/2013, após a entrega dos documentos, foi formalizado o Processo Administrativo nº 

18467/2012/001/2013 para as atividades de “Extração de rocha para produção de britas com tratamento; 
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Britamento de pedras para construção; Pilhas de rejeito/estéril; Estradas de transporte de minério/estéril; Ponto 

de abastecimento”, Classe 5 nos termos da DN COPAM 74/04, tendo como estudos apresentados EIA/RIMA. 

A equipe interdisciplinar recebeu o referido processo para análise em 20/02/2014 e realizou vistoria 

técnica no local do empreendimento, gerando o Relatório de Vistoria Nº S – 006/2014 no dia 26/02/2014 e em 

18/05/2017 (Relatório de Vistoria Nº S – 050/2017) para validação do caminhamento espeleológico e 

verificação da vegetação objeto de intervenção. Posteriormente, fora realizada nova vistoria entre os dias 12 e 

13/12/2019 (Relatório de Vistoria N° S 077/2019) para subsidiar a análise das intervenções ambientais 

requeridas e respectivas medidas compensatórias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Foram solicitadas informações complementares (of. SUPRAM-LM Nº 115/2014) em 21/07/2014, do 

qual o empreendedor solicitou prorrogação do prazo para a entrega dos documentos e informações solicitadas 

em 17/11/2014 (Protocolo SIAM n. R0340966/2014). O pedido foi acatado pela equipe da Supram LM (Of. 

SUPRAM LM n. 340/2014, em 16/12/2014), prorrogando a entrega dos documentos por mais 4 meses a contar 

do recebimento do ofício de prorrogação (22/12/2014), o empreendedor entregou as informações em 

06/04/2015 (Protocolo SIAM n. 0317233/2015). Houve a necessidade do envio de novo ofício de solicitação de 

informações complementares em 13/07/2015 (of. SUPRAM-LM N° 278/2015), o empreendedor solicitou a 

dilação do prazo de entrega em 19/11/2015 (protocolo SIAM n. 1154627/2015), acatado pela equipe da 

Supram LM (Of. SUPRAM LM n. 440/2015, em 26/11/2015), prorrogando a entrega dos documentos por mais 4 

meses a contar do recebimento do ofício de prorrogação (04/12/2015). O empreendedor protocolou as 

informações em 29/01/2016 (protocolo SIAM n. 0097159/2016). 

Neste ínterim, o empreendedor solicitou em 02/05/2017 (protocolo SIAM n. 0456387/17), a 

reorientação do processo de Licença Prévia – LP para Licença Prévia concomitante com a Licença de 

Instalação – LP+LI, com base no artigo 1º do Decreto Estadual 47137/2017. A equipe técnica, à época, 

solicitou ao empreendedor a documentação necessária para subsidiar o pleito considerando tratar-se de um 

empreendimento minerário, era preciso observar se o empreendimento possuía as autorizações ou títulos 

minerários emitidos pelo DNPM com base no previsto nas DN COPAM 03 e 09/1990 (OF. SUPRAM-LM nº 

251/2017, em 13/12/2017). O empreendedor apresentou em 24/01/2018 (protocolo SIAM n. 0081770/2018), o 

Of. Nº. 1.576/2017/DGTM/SUPRIN/DNPM/MG informando que o Plano de Aproveitamento Econômico - PAE 

estava em processo de análise aguardando a apresentação da licença ambiental compatível. 

Com a entrada em vigor da Deliberação Normativa COPAM nº 217/2017, em 06/03/2018, 

estabelecendo novos critérios para classificação, segundo o porte e potencial poluidor, bem como os critérios 

locacionais a serem utilizados para definição das modalidades de licenciamento ambiental de 

empreendimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais no Estado de Minas Gerais. Para os 

processos que já se encontravam em análise antes da entrada em vigor da nova norma, permitiu-se que o 

empreendedor optasse pela permanência da análise do processo sob a égide da DN COPAM nº 74/2004 o que 

não ocorreu para o processo supracitado, uma vez que o mesmo não apresentou a manifestação. 

Desta forma, fora encaminhado ao empreendedor o OF.SUPRAM-LM-SUP nº 215/2018, solicitando a 

nova caracterização do empreendimento, conforme DN COPAM nº 217/2017. O empreendedor apresentou 

nova caracterização do empreendimento em 30/04/2018 (Doc. SIAM nº 0338096) enquadrou o 

empreendimento em classe 4, critério locacional 1, na modalidade LAC2 (LP+LI), para as atividades 

correspondentes da Deliberação Normativa COPAM nº 217/2017, a saber: A-02-09-7 – Extração de Rocha 

para a produção de brita; B-01-01-5 Britamento de pedras para construção; A-05-04-5 - Pilhas de rejeito/estéril 

e F-06-01-7 – Ponto de Abastecimento. 

Posteriormente à reorientação promovida em atendimento ao OF. SUPRAM-LM-SUP nº 215/2018, foi 

encaminhado a solicitação de informações complementares por meio do OF. SUPRAM-LM nº 167/2019, sendo 

requisitada a dilação de prazo pelo empreendedor por meio do protocolo SIAM nº 493553 em 09/08/2019. Por 
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ocasião do OF. SUPRAM-LM n.285/2019, de 03/09/2019, fora deferido o prazo requerido, sendo entregues a 

informações solicitadas por meio do protocolo SIAM nº 650582 de 09/10/2019
1
. 

A análise do processo e a redação deste parecer tiveram como base os estudos apresentados pelo 

empreendedor contidos no EIA/RIMA, respectivo Plano de Controle Ambiental e nas vistorias técnicas 

realizadas pela equipe da Supram Leste Mineiro na área do empreendimento. Conforme Anotações de 

Responsabilidade Técnica – ARTs juntadas ao processo, devidamente quitadas, tais estudos encontram-se 

responsabilizados pelos seguintes profissionais: 

 

Quadro 1. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART.  
Número da ART/RRT Nome do Profissional Formação Estudo 

14201300000001252706 José Domingos Pereira 
Engenheiro de 

Minas 
EIA/RIMA 

14201300000001252707 Luiz Fernando Souza Ribeiro Geólogo EIA/RIMA 

14201300000001252702 Pablo Luiz Braga Engenheiro Florestal EIA/RIMA 

2013/04814 
Antônio Lucio Renault Baeta 

Filho 
Biólogo Inventário Faunístico – EIA/RIMA 

2014/07028 
Antônio Lucio Renault Baeta 

Filho 
Biólogo Inventário Faunístico – IC 

2014/06738 Rafaela Almeida Batista Bióloga Inventário Faunístico – IC 

2014/06706 Vanessa Diniz e Silva Bióloga Inventário Faunístico – IC 

14201400000001986589 Rodrigo Milan Procópio 
Engenheiro 
Agrônomo 

Plano de Controle Ambiental – PCA 

14201400000001987733 Pablo Luiz Braga Engenheiro Florestal 
Avaliação da Interferência da mineração 

sobre o Cachoeirão – Fazenda Horto 
Baratinha e Medidas Mitigadoras 

14201500000002564532 Leylane Silva Ferreira Geografa 
Coordenação do Estudo Espeleológico 

(Prospecção) 

2015/10222 Alexsandro Carvalho Pereira Biólogo 
Coordenação geral dos levantamentos dos 

grupos faunísticos 

2015/10014 Marcos Fabiano Rocha Grijo Biólogo Levantamento Avifauna 

2015/10223 Vanessa Mendes Martins Bióloga Levantamento Herpetofauna 

14201800000004587952 José Domingos Pereira 
Engenheiro de 

Minas 
Plano de Controle Ambiental – PCA 

14201800000004587898 Pablo Luiz Braga Engenheiro Florestal Plano de Controle Ambiental – PCA 

14201800000004587981 Fulvio Geraldo de Azevedo Engenheiro Civil Plano de Controle Ambiental – PCA 

14201900000005527913 Gustavo de Azevedo Pereira 
Engenheiro de 

Minas 
Projeto Executivo – Pilhas de Estéril 

14201900000005572121 
Viviane de Fátima Gomes de 

Lima 
Geografa 

Equipe Programa de Educação Ambiental - 
PEA e Diagnóstico Socioambiental 

Participativo – DSP 

14201900000005572088 Mariangela Evaristo Ferreira Geografa 
Equipe Programa de Educação Ambiental - 

PEA e Diagnóstico Socioambiental 
Participativo – DSP 

14201900000005528737 Pablo Luiz Braga Engenheiro Florestal Levantamento Florestal 

2019/08475 João Antônio Quintais Rolla Biologo 
Censo Florestal Árvores Isoladas, Inventário 

e Levantamento florístico 

14201900000005528491 Rodrigo Milan Procópio 
Engenheiro 
Agrônomo 

Proposta de Compensação por supressão 
de espécies isolados e protegidos por lei – 

PTRF 

14201900000005528604 Rodrigo Milan Procópio 
Engenheiro 
Agrônomo 

Programa de Resgate e Recomposição 
ecológica da flora 

14201900000005528781 Pablo Luiz Braga Engenheiro Florestal 
Proposta de Compensação Florestal Lei 

11428/2006 – PECF e PTRF 

14201900000005528548 Rodrigo Milan Procópio 
Engenheiro 
Agrônomo 

Proposta de Compensação por Intervenção 
em APP – PTRF 

14201900000005528366 Rodrigo Milan Procópio 
Engenheiro 
Agrônomo 

Plano de Recuperação de Áreas 
Degradadas – PRAD 

14201900000005528315 Luiz Fernando Souza Ribeiro Geólogo 
Plano de Recuperação de Áreas 

Degradadas – PRAD 

14201900000005527978 Gustavo de Azevedo Pereira 
Engenheiro de 

Minas 
Plano de Recuperação de Áreas 

Degradadas – PRAD 

Fonte: Autos do P.A. 18467/2012/001/2013. 

                                                 
1
 Documento postado em 08/10/2019, conforme informação de cadastrada junto ao Setor de Protocolo. 
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2.2. Caracterização do Empreendimento 

 

O empreendimento minerário da empresa PEDREIRA UM LTDA, tem sua instalação prevista na área 

do Processo DNPM nº 832.241/2006, localizado na propriedade rural denominada Fazenda Horto Baratinha, 

Município de Coronel Fabriciano, Estado de Minas Gerais. A área é próxima dos perímetros urbanos das três 

importantes cidades vizinhas, que constituem o centro da Região conhecida como “Vale do Aço”, ao norte de 

Timóteo e a oeste de Coronel Fabriciano e Ipatinga. Em resumo, a distância da jazida à cidade sede, Coronel 

Fabriciano, é de apenas 3 Km. As distâncias médias aos demais centros urbanos do entorno da futura pedreira 

são da ordem de 5 Km de Timóteo e 10 Km de Ipatinga. A área requerida para lavra é a mesma caracterizada 

quando da aprovação do relatório de pesquisa, delimitada por um polígono 49,5ha. 

O empreendimento em questão se refere à instalação de uma nova pedreira com a atividade minerária 

de extração e beneficiamento de gnaisse para a produção de britas e agregados. Do ponto de vista ambiental, 

esse projeto de abertura da pedreira prioriza a reutilização das áreas anteriormente utilizadas como pastagem 

e utilidades de propriedade rural, buscando-se assim minimizar a necessidade de supressão de vegetação 

nativa em áreas ainda não antropizadas. 

De acordo com as informações prestadas pelo empreendedor, a pedreira conta com uma reserva de 

rocha gnáissica que garantirá uma longa vida ao empreendimento, dependendo da sua operação, da 

instalação de equipamentos de britagem e peneiramento, além da infraestrutura de apoio como vestiário, 

instalações sanitárias, sistema de tratamento de esgoto doméstico, refeitório, oficina, pátio de 

manutenção/lavador de veículos e máquinas, sistema de controle de efluentes com óleos e graxas etc. 

A atividade a ser desenvolvida consiste na lavra e no beneficiamento de rocha gnáissica, com a 

produção de britas, pedras de mão (calçadão e calçadinha), pó de pedra e solo-brita, todos estes produtos para 

uso na indústria da construção civil em geral. 

A estrutura básica será instalada no local para apoio à lavra e contará com escritório, 

oficina/almoxarifado, refeitório/vestiário, instalações sanitárias e chuveiros; com a construção de sistema de 

tratamento de esgoto sanitário constituído por fossa séptica/filtro anaeróbio. 

Considerando que o desenvolvimento da lavra atingirá parte do maciço subaflorante, onde será 

necessária a remoção de cobertura estéril, é previsto a utilização de áreas atualmente ocupadas por pastagens 

de braquiária para a construção das pilhas de estéril. Assim, evita-se a necessidade de supressão de 

vegetação nativa para essa finalidade. 

A Pedreira Um está planejando mudar a posição de sua mineração. A pedreira hoje em operação, 

relativa ao Processo DNPM 810563/1973, iniciou num local onde antes quase não havia vizinhos, mas o Bairro 

Cachoeira do Vale foi se expandindo, no sentido da pedreira, encontrando-se hoje bem adensado até o muro 

de divisa com a pedreira, com habitações muito próximas das atividades minerárias. A idéia da Pedreira Um é 

viabilizar esta nova pedreira e, quando o novo projeto estiver em ritmo normal de operações, promover o 

descomissionamento da atual pedreira. 

 

2.2.1. Memorial Descritivo da Lavra 

 

Método de Lavra 

 

A lavra desta jazida está prevista para ser realizada a céu aberto, descendentemente, pelo método 

clássico das bancadas sucessivas. Na área, o maciço apresenta porções recobertas por latossolos e rocha 

alterada, que precisam ser removidos para se atingir a rocha gnáissica sã. Estas operações de remoção do 

material superior, entretanto, também serão produtivas de acordo com o informado nos estudos, em vista da 

possibilidade de aproveitamento dos saibros arenosos e até mesmo dos solos para a produção de solo-brita. 
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Uma pequena pilha de estéril (pseudo) deverá ser formada, para armazenar temporariamente estes materiais 

de cobertura. 

As operações de limpeza serão feitas através do uso de uma escavadeira hidráulica do porte de uma 

Caterpillar 323, em trabalho conjugado com um caminhão do porte médio, tipo Scânia P-420. Para esse 

horizonte de lavra, no projeto do pit, está previsto uma inclinação para a face do talude de corte de 1H/1,5V. E 

para horizontes de rocha sã, as inclinações serão sub verticais, ou 1H/10V, normalmente adotado em 

pedreiras. 

Removidas as coberturas de solos, será extraída a rocha gnáissica, em bancadas descendentes, com 

uma altura média de 10 m, enquanto que as larguras das bermas de serviço serão, durante a lavra, no mínimo 

de 15 m, para maior segurança nas operações de máquinas e pessoas, e de 4 m, quando em posição final. A 

rocha sã será desmontada com o emprego de explosivos. Para tanto, os furos de mina serão executados 

através da utilização de uma perfuratriz sobre esteiras, do tipo PWH-5000, acionada por um compressor 

estacionário, a diesel, do tipo XA-360 da Atlas, de 763 p.c.m. Os furos, de 3”, serão carregados com explosivos 

granulados, encartuchados para descer com o cordel, deixando-se a porção superior para o tamponamento 

com terra. Ato contínuo, os furos serão escorvados com cordel detonante NP-10 e interligados com cordéis NP-

5, com a iniciação se dando através do sistema convencional espoletim. Como deverão ser utilizadas três 

carreiras de furos paralelas à face livre da bancada, serão empregadas espoletas de retardo entre as mesmas. 

Os matacos maiores que resultarem do desmonte serão reduzidos a diâmetros compatíveis com a 

boca do britador primário, através do uso do uso de um rompedor acoplado a uma escavadeira hidráulica, a 

Caterpillar 323, em substituição ao antigo fogo secundário. O material desmontado será carregado através da 

escavadeira hidráulica supramencionada em caminhões de porte médio, do tipo Scânia P-420, que o conduzirá 

até a instalação de tratamento mecânico, nas proximidades das frentes de lavra. O beneficiamento da rocha 

gnáissica compreenderá basicamente a fragmentação e a classificação granulométrica do material, visando a 

obtenção dos diversos produtos utilizados pela indústria da construção civil. O carregamento final, a partir das 

pilhas dos diversos produtos, nos caminhões dos compradores, será executado por pá-carregadeira, do porte 

de uma Caterpillar 950. 

 

Escala de Produção e Vida Útil da Jazida 

 

A escala de produção estará condicionada ao potencial de mercado na região e da disponibilidade de 

espaços para os trabalhos. De acordo com o estudo, o mercado esperado para quando a nova pedreira 

começar a operar, com base no que o empreendedor pratica no momento, mais as expectativas de mercado 

para futuro próximo, é de 60.000 t/mês de produtos, o que equivale a 720.000 t/ano. 

Considerando a jornada de trabalho de 10 h/dia e 20 dias úteis ao mês, as horas trabalhadas serão de 

200, com a produção média horária sendo, portanto, de 300 t. Por tratar-se de uma lavra a ser implantada, nos 

dois primeiros anos de operação prevê-se que esta escala de produção não será atingida, em média. A 

expectativa é atingir a produção calculada, no final do segundo ano. Desta forma, a média dos dois primeiros 

anos será de metade da planejado, qual seja, de 360.000 t/ano. 

A partir do terceiro ano de operação, quando se prevê o alcance da escala plena de produção 

estipulada, não há previsão de aumento. Para este nível de produção, as reservas legalmente consideradas 

como lavráveis desta jazida de 2.908.250 t por 5 anos, aproximadamente.  

A reserva inferida de 9.731.250 t, dilataria o período de operação por mais 13 anos 

(9.731.250/720.000), totalizando uma vida útil da ordem de 18 anos. Uma configuração traçada 

eletronicamente para a lavra (Situação Futura), forneceu os seguintes quantitativos:  

 Rocha gnáissica: 2.840.000 m³ ~ 7.100.000 t (d = 2,5 t/m³); 

 Cobertura (estéril): 700.000 m³ ~ 1.400.000 ( d = 2,0 t/m³). 

Relação média estéril / minério: 0,2 : 1  
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Este pit projetado prevê uma vida útil da ordem de 11 anos, aproximadamente. Nas considerações a 

respeito da economicidade da lavra, a vida útil do empreendimento será considerada igual a 10 anos (critério 

financeiro).  

 

Disposição do Estéril 

 

Conforme descrito anteriormente durante as obras de instalação e operação do empreendimento será 

gerado material estéril oriundo das atividades de corte e aterro do terreno, abertura de acessos, bem como do 

decapeamento da jazida. Trata-se de um estéril com característica silto-arenoso, não submetido a operações 

de beneficiamento, que será disposto com as mesmas características verificadas “in situ”, evidentemente com 

empolamento decorrente da escavação. 

Para a correta disposição do material estéril, foram previstas áreas de aterro e duas pilhas de 

estéril/rejeito que serão construídas nas proximidades da área de lavra, desta forma foi elaborado o Projeto 

Executivo, respeitando as normas exigíveis para estas estruturas a saber, ABNT nº 13.029-2017 e a Norma 

Reguladora de Mineração - NRM nº 19. O projeto compreende a execução de 3 diferentes aterros, sendo uma 

pilha formada a partir dos volumes excedentes do corte para acesso às frentes de lavra, denominada “Aterro 

de Preparação”; e duas pilhas de estéril, utilizadas para o armazenamento e disposição controlada dos 

materiais de decapeamento das frentes de lavra, fundamentais para a exposição da rocha gnáissica, 

numeradas como “Pilha de Estéril 1” e “Pilha de Estéril 2”. 

Estas pilhas deverão ser formadas de forma ascendente, em bancos regulares, com altura e geometria 

adequadas às características do material, quais sejam, altura individual de banco de 10 metros, bermas de 6 

metros e ângulo de talude de 34º (1,0 V : 1,5 H). 

A superfície total destinada para a construção destas pilhas de estéril será de 4,66ha (3,19ha da Pilha 

01 e 1,47ha da Pilha 02. O projeto das pilhas possibilitará uma capacidade de armazenamento da ordem de 

582.728 m
3
 de estéril, com uma vida útil estimada para os 10 primeiros anos de operação da mina. 

A pilha denominada “aterro da preparação” (1,67ha) será formada durante a implantação do 

empreendimento, na construção do acesso para a porção de topo da lavra. A necessidade de formação deste 

aterro decorre das características topográficas desta região, muito movimentada, as quais demanda que o 

acesso será realizado em grande para através da realização de cortes.
2
 Com efeito, existe a geração de mais 

material para ser aterrado do que aquele necessário à construção do acesso. Será assim formado ao longo de 

6 meses, em período de estiagem. 

A pilha 01 terá sua construção iniciada com a disposição do estéril retirado na escavação da bancada 

inicial da frente de lavra e escavação do sump na base da cava, sendo iniciada, portanto, durante a 

implantação do empreendimento. Sua utilização será continuada ao longo do período de abertura da frente de 

lavra e exposição plena da rocha, sendo construídas ao longo de 4 anos. A partir deste período a utilização da 

pilha deverá ser reduzida e pontual, podendo ser utilizada por toda vida útil do empreendimento.  

A pilha 02 será a última a ser construída, devendo ser formada quando os bancos da frente de lavra 

foram atingindo seus níveis construtivos. Uma vez que todas as pilhas serão construídas em método 

ascendente, esta pilha terá sua construção iniciada quando for comissionado o nível El. 275 m da frente de 

lavra, devendo ser utilizado a partir do 4º ano e com vida útil por cerca de mais 2 anos, quando toda a rocha 

deverá estar exposta. A partir deste período a utilização da pilha deverá ser reduzida e pontual, podendo ser 

utilizada por toda vida útil do empreendimento.  

 

- Alternativas Locacionais: 

 

                                                 
2
 A consultoria responsável informa que o projeto deste aterro também seguirá, em sua concepção, as recomendações geotécnicas das 

normativas que tratam da instalação de pilhas de estéril. 
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Para definição da localização das estruturas de disposição do estéril, foram realizados estudos 

locacionais com três alternativas, onde a alternativa de nº 1 apresentou um traçado mais vantajoso e menos 

impactante. “A alternativa 1 apresenta as vantagens de construção nas imediações das áreas geradoras de 

estéril, posicionada nas laterais da cava e do acesso de preparação das frentes de lavra; de construção sem 

interferência em áreas molhadas, eliminando a necessidade de drenagem de nascentes; contando com 

volumes mais distribuídos, configurando cenários de maior flexibilidade de utilização; e por estar plenamente 

integrada ao plano diretor, em especial aos acessos e à cava, permitindo que sua construção possa prescindir 

da utilização de diques de contenção de sedimentos”. 

 

- Projeto Executivo: 

O projeto das pilhas foi baseado em diversos estudos realizados para a área de implantação do 

empreendimento como: Estudos Hidrológicos e Hidráulicos (caracterização climática, precipitações, vazões de 

projeto, estudos sedimentológicos), Estudos Geológicos-Geotécnicos (avaliação da geologia local, 

caracterização das fundações) e por fim a elaboração do Projeto da Pilha de Estéril (geometria, arranjo geral, 

sequência construtiva, sistemas de drenagem interna e superficial, análises de estabilidade, 

proteção/revegetação superficial dos taludes e bermas e instrumentação de controle). 

 

Figura 1: Figura em 3D do arranjo geral previsto para o empreendimento. 

 
Fonte: Autos do P.A. 18467/2012/001/2013, 2019. 

 

2.2.2. Programa de Produção 

 

Tratamento do Minério 

 

O projeto prevê a montagem de uma instalação completa de britagem e classificação granulométrica, de 

forma a atender as várias especificações do mercado. O fluxo do material será basicamente o que se segue: 

 As pedras brutas provenientes das frentes de lavra serão basculadas no silo alimentador, que tem por 

função controlar a alimentação do britador primário (110x80), o material britado cairá na correia 1 – 

TC1, para alimentação da peneira vibratória 1 – PV1; 
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 Esta peneira, mais propriamente uma grelha, terá telas de 6” e 4”, aproximadamente 150 e 100 mm, 

respectivamente. O material acima de 6” cairá na correia 2 – TC2, para formar a pilha do produto 

denominado “Calçadão” ou “Calçada média”. O passante em 6” e retido em 4” alimentará a correia 3 – 

TC3, para formação do produto denominado “Calçadinha”. Finalmente, o material passante em 4” 

formará, através de uma calha, a pilha pulmão, estoque de alimentação do restante do processo; 

 Quando não há mercado para os produtos calçadão e calçadinha, suas telas são removidas, com toda 

a carga sendo destinada a formação da pilha pulmão; 

 Sob a pilha pulmão existirá uma calha conectada com a correia 4 – TC4, por onde o material seguirá 

para alimentação da peneira vibratória 2 – PV2; 

 Esta peneira terá apenas uma tela, com abertura de 2” (50 mm), para selecionar o material a ser 

rebritado (>2”). Portanto, o retido na peneira alimentará o rebritador de mandíbulas (120x40), cujo 

produto rebritado se juntará ao passante da peneira (scalpe), caindo na correia 5 – TC5, para 

alimentação da peneira vibratória 3 – PV3; 

 Esta peneira terá também apenas uma tela, de 1”, com a finalidade de selecionar o material a ser 

fragmentado no rebritador cônico, neste caso, um HP-200. O retido na tela será rebritado, juntando-se 

com o passante, na correia 6 – TC6, para alimentação da peneira vibratória 4 – PV4; 

 Esta peneira será dotada de telas de 1” e ½”. O retido na primeira tela, portanto, acima de 1”, retornará 

ao rebritador HP-200, através da correia 7 – TC7, fechando o circuito. O passante em 1” e retido em 

½”, formará, através da correia 8 – TC8, a pilha do produto final denominado “Brita 1”. O passante em 

½” cairá, através de uma calha, em outro rebritador, neste caso, um HP-100, cujo produto será 

recolhido pela correia 9 – TC9, para alimentação da Peneira vibratória 5 – PV5; 

 Esta última peneira será dotada de duas telas, a saber: 6,3 mm e 3,2 mm. O retido em 6,3 mm e abaixo 

de ½” (passante da peneira 4), será empilhado pela correia 10 – TC10, constituindo o produto 

denominado “Brita 0” (zero). O passante em 6,3 e retido em 3,2 mm, formará a pilha de “Areia grossa”, 

via correia 11 – TC11. Finalmente, o passante em 3,2 mm, através da correia 12 – TC12, formará a 

pilha de “pó de pedra”. 

Esta instalação será flexível, permitindo a obtenção destes produtos em especificações diferentes 

destas, dependendo da demanda de momento, ou mesmo a geração de outros produtos, como por exemplo, a 

obtenção de areia fina, como parte do pó de pedra. Na maioria das vezes bastará a troca de tela de peneira, a 

subtração ou adição de tela. Os produtos agora previstos e suas respectivas especificações representam a 

situação mais esperada, de acordo com as demandas atuais de mercado. 

 

Consumo de Energia 

 

As máquinas serão movimentadas por motores elétricos alimentados por energia fornecida pela 

concessionária. O empreendimento deverá contar com dois transformadores, um de 500kVA, para alimentar os 

motores maiores, principalmente da ITM, e um segundo, de 100kVA, para abastecer motores menores, da 

oficina, escritórios e demais edificações de apoio. 

 

Consumo de Água 

 

O empreendimento utilizará água para as seguintes finalidades: 

 Umidificação em pontos da usina de beneficiamento, onde há maior geração de pó (britador primário, 

britador secundário, peneiras e queda nas correias de produtos). O consumo médio será de 0,5 m
3
/h 

ou 5m
3
/dia; 

 Umidificação de vias de acesso e pátios, pelo caminhão pipa, a base de 40m
3
/dia (4 caminhões/dia);  

 Manutenção de equipamentos: 3m
3
/dia;  
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 Higienização das estruturas de apoio (higiene pessoal): 2m
3
/dia  

Água total utilizada: 50m
3
/dia.  

 

Quanto ao maior uso, na usina, pátios e estradas, não há geração de efluentes, com a água se 

incorporando aos materiais. Este aspecto caracteriza o empreendimento como sendo a seco.  

No caso das águas utilizadas na manutenção de máquinas e equipamentos e nas estruturas de apoio ao 

pessoal, os efluentes serão submetidos a tratamento antes do lançamento na natureza (caixa separadora de 

água/óleo no caso das oficinas e fossa / filtro para as edificações de apoio).  

 

Infra-Estrutura de Produção e Apoio 

 

A estrutura de apoio será constituída basicamente de: 

 Escritório administrativo; 

 Escritório técnico/almoxarifado e oficina mecânica; 

 Prédio com balança e sala de expedição; 

 Guarita de controle de entrada/saída de veículos e pessoas; 

 Conjunto fossa séptica / filtro anaeróbio para tratamento de esgotos sanitários; 

 Oficina mecânica com piso impermeabilizado, inclinações adequadas e canaletas laterais conectadas a 

sistemas de caixas separadoras de óleos / graxas e água; 

 Tanque de combustível, anexo a oficina, com baia de proteção, também conectada ao sistema 

separador água / óleo; 

 Paióis de explosivos e detonadores. 

A previsão são 45 funcionários para a 1ª etapa e 63 para a 2ª etapa. 

 

 

Obras de Instalação 

 

Para as obras de instalação está previsto o aporte de 30 operários trabalhando em diversas frentes de 

trabalho em regime de 1 turno em horário comercial. Não haverá a instalação de alojamento. Para a 

conformação do terreno estão previstos os seguintes equipamentos: caminhões (4), motoniveladoras (2), 

carregadeiras (2), escavadeira (1), retroescavadeira (1) e caminhão pipa (1). Para o abastecimento das 

máquinas, será utilizado contêiner tipo IBC de 1000l com previsão de ser abastecido de 2 a 3 vezes por 

semana por empresas terceirizadas. O contêiner ficará disposto em baia de contenção. 

O fornecimento de água para consumo humano se dará por galões de água mineral. O local contará 

também com banheiros químicos com manutenção periódica locados em empresas da região. 

Quanto a etapa de instalação, o uso de água será inerente à umectação de vias durante a 

movimentação de terra, visando abatimento de poeira e melhores condições de tráfego. Desta forma, há 

previsão de 04 passagens de caminhão pipa com tanque de 20.000L ao longo do dia nos acessos. 

Conforme balanço hídrico apresentado, esta demanda será suprida através de uso insignificante de água 

superficial, já apresentada neste processo, com certidão número 0000149900/2019, com captação à fio d‟água 

no ribeirão cocais pequeno, em um regime de 1L/s durante 24 horas/dia. a captação de água feita pelo 

caminhão pipa não ocorrerá diretamente no curso hídrico, sendo que esta será feita por bomba submersa 

compatível com a vazão insignificante que fará recalque para um reservatório, onde essa água será acumulada 

para captação pelo caminhão pipa. 

Para a construção das estruturas de alvenaria, o concreto não será produzido in loco, sendo que este 

insumo será fornecido por caminhões betoneira, oriundos da Usina de Produção de Concreto mais próxima do 

empreendimento, pertencente a este mesmo grupo empresarial. 
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A energia, nesta fase, será proveniente de um padrão de energia provisório, ligado diretamente à rede 

de distribuição da concessionária local. 

Os resíduos previstos para serem gerados nesta fase são, inicialmente os provenientes da supressão da 

vegetação como galhadas. Estes serão estocados em pátios temporários e comercializados, sendo que 

aqueles não comerciáveis, serão deixados no local de poda, havendo ainda a possibilidade de serem utilizados 

nos procedimentos de recuperação das ravinas, voçorocas e sulcos do terreno. 

Os resíduos das obras, incluindo as sucatas, serão armazenados em depósitos temporários adequados 

conforme a classe do resíduo até a destinação adequada. Os resíduos domésticos serão destinados ao aterro 

sanitário da Vital Engenharia. 

 

3. Diagnóstico Ambiental 

 

3.1. Área de Influência Indireta - AII 

 

A área de influência indireta (AII) deste empreendimento, leva em consideração principalmente os 

aspectos topográficos e hidrográficos de suas imediações. No entanto, os seus limites não podem ser 

rigidamente definidos, uma vez que parte destes impactos podem se dispersar além das áreas previstas no 

presente diagnóstico. Os impactos indiretos estão relacionados principalmente a: 

 O aumento da arrecadação e absorção de mão-de-obra do município, são impactos positivos indiretos 

do futuro empreendimento; 

 Na estrada de ligação entre Timóteo e Ipatinga, num percurso equivalente a 5km, haverá ligeiro 

aumento de trânsito de caminhões (impacto negativo); 

 O Córrego Doze A, que poderá sofrer influência indireta devido ao aumento no tráfego local, 

contribuindo para o risco de assoreamento e exigindo manutenção rotineira das estradas e seu sistema 

de drenagem. 

 

3.2. Área de Influência Direta - AID 

 

A delimitação da Área de Influência Direta (AID) para o meio físico e meio biótico do empreendimento 

em questão, abrange o entorno do conjunto de terras que serão utilizadas pela planta de beneficiamento, frente 

lavra e as unidades de apoio a serem instaladas. 

Os principais alvos deste impacto direto (negativo) são: 

 Córrego Doze A: influência direta devido ao aumento no tráfego, atentar-se-á para manutenção 

rotineira das estradas, quanto ao sistema de drenagem e controle de particulados; 

 Áreas do entorno do empreendimento, num raio da ordem de 1.000 metros, pela presença de homens 

e máquinas, aumentando o nível de ruídos, com aumento na probabilidade em incomodar pessoas e a 

fauna silvestre. 

 

3.3. Área Diretamente Afetada - ADA 

 

Consideram-se como áreas a serem diretamente afetadas (ADA) por esse empreendimento, aqueles 

espaços cuja superfície sofrerá as intervenções de desmate, decapeamento de solo e lavra; enfim, 

intervenções diretas para o desenvolvimento da lavra. Observa-se que a área alvo, no que se refere ao meio 

físico, compreende as vertentes norte do Córrego Doze A (trecho contribuição pela margem esquerda). A área 

a ser diretamente afetada pelo empreendimento em questão será de 34,74 hectares, conforme delineado na 

Planta Cadastral Uso e ocupação e de acordo com o quadro seguinte: 
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Figura 2: Delimitação da ADA do empreendimento. 

 
Fonte: Autos do P.A. 18467/2012/001/2013, 2019. 
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Figura 3: Planta Cadastral Uso e ocupação. 

 

 
Fonte: Autos do P.A. 18467/2012/001/2013, 2013. 

 

As áreas nas quais ocorrerá a ampliação da lavra da PEDREIRA UM - LTDA se localizam em área 

prioritária para conservação da biodiversidade em Minas Gerais, e este é classificado como de importância 

biológica „‟Alta‟‟. 

 
Figura 4: Unidades de Conservação. 

 
 Fonte: Autos do P.A. 18467/2012/001/2013, 2013. 

 
3.4. Caracterização da Flora  

 

A caracterização da vegetação da área de implantação do empreendimento pertencente ao Bioma 

Mata Atlântica, conforme IBGE, foi realizada através de levantamentos de campo e de escritório, sendo que as 

informações coletadas foram confrontadas com dados secundários disponíveis. Foram identificados os 
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compartimentos ambientais Floresta Estacional Semidecidual e Cerrado sentido restrito, com a primeira 

ocupando os topos de morro e a última enquanto áreas de transição em meia-encostas. 

No EIA fora relatada que a ocupação do solo da zona rural dos municípios de Coronel Fabriciano e 

Timóteo dá-se, atualmente, sobretudo, por atividades agrossilvopastoris, dentre as quais se tem o 

reflorestamento com Eucaliptus sp., a bovinocultura (pastagem) e o plantio de culturas anuais, com poucos 

fragmentos florestais nativos remanescentes. 

Na definição da ADA do empreendimento foram priorizadas áreas já antropizadas, sendo que estas 

respondem por cerca de 82% do total a ser intervindo. Em relação à área ocupada por vegetação nativa, 

descreveu-se que a fitofisionomia da área objeto de estudo é caracterizada como sendo Floresta Estacional 

Semidecidual submontana. No inventário florestal apresentado identificou-se indivíduos das espécies Annona 

neolaurifolia (pindaúva-amarela), Byrsonima sericea (murici-do-brejo), Campomanesia guaviroba (guabiroba), 

Dictyoloma vandelianum (tingui-preto), Eremathus erythropappus (candeia), E. crotonoides, Matayba 

guianensis Myrcia splendens (guamirim-folha-miúda), Myrsine coriácea (capororoca), Siparuna guianensis 

(negamina), Xilopia sericea (pimenta-de-macaco), dentre outras. 

Ressalta-se que o empreendimento não se localiza em área prioritária para Conservação de Flora 

conforme dados da IDE/SISEMA. 

 

3.4.1. Caracterização da Fauna 

 

Tendo em vista a necessidade de adequação dos estudos de fauna, foi solicitado ao empreendedor por 

meio dos ofícios de solicitação de informações complementares a realização de complementação do mesmo. A 

seguir será descrito um compilado dos estudos apresentados ao longo da análise do processo. 

Inicialmente, o empreendedor particularizou os ambientes, nos quais se deu a pesquisa de campo, as 

áreas estudadas, no âmbito do empreendimento, foram: (A) comunidade biótica de campo graminoso (AID - 

01), (B) corpo d‟água, bordas e margens de província lótica (AII - 02), e (C) remanescente florestal nas 

proximidades do objeto de lavra (AID - 03).  

Utilizou-se como metodologia para obtenção dos dados: 

 Pesquisa bibliográfica em documentos e mapas oficiais; 

 Pesquisa de campo em janeiro a março de 2013; julho e agosto de 2014;  

 Pesquisas bibliográficas, documentais e, busca de fontes (internet) em dados primários e secundários, 

de inventários, diagnósticos, e relatórios, desenvolvidos no município e na região.  

 

Foram utilizadas 04 técnicas de amostragem, descritas detalhadamente nos estudos apresentados: 

Amostragem Itinerante Casualizada, Amostragem Seletiva, Transecto de Áreas Previamente Selecionadas e 

Pontos de observações. 

Foi então realizado em 2015 um novo estudo complementar de fauna. 

 

Invertebrados 

 

Para o levantamento das espécies de artrópodes que ocorrem na região do empreendimento, foram 

feitas buscas ativas destes animais em campo nas áreas de influência direta e indireta. Foram realizadas 

observações sob troncos e pedras, busca ativa em flores e frutos, além de sinais de predação na vegetação 

em geral, possibilitando assim sua identificação. Na elaboração da lista de espécies de artrópodes encontrados 

na área de influência do empreendimento, foram utilizados, além dos dados coletados nos estudos de campo, 

dados bibliográficos averiguados através da pesquisa bibliográfica especializada. 
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Foram coletadas e reunidas informações sobre 36 espécies de artrópodes. Segundo consulta 

realizada, dos invertebrados encontrados não consta nenhum incluído na Lista da Fauna Ameaçada de 

Extinção de Minas Gerais – 2008, e legislação pertinente. 

Com base nas informações do atlas, verifica-se que o empreendimento está inserido em área prioritária 

para conservação de Invertebrados sendo classificada como área de importância biológica “Potencial”. A 

monocultura, agropecuária e pecuária são as principais pressões antrópicas exercidas sobre a região. A esta 

área o atlas recomenda a promoção de conectividade das áreas. 

 

Herpetofauna 

 

No estudo inicial apresentado quando da formalização do processo, o levantamento das espécies de 

anfíbios e répteis que ocorrem na região se fez através de deslocamento em campo nas trilhas existentes e 

nos remanescentes florestais existentes, em habitats e nichos mais úmidos. Foram realizadas buscas nos 

possíveis habitats destes animais como sob troncos, pedras, arbustos, assim como em tocas, buracos, fendas 

de rochas e árvores.  

Para realização do trabalho realizado em 2015 foram adotadas três metodologias, para o registro 

amostral direto adotou-se a procura visual limitada por tempo (PVLT) e a zoofonia, já para registro amostral 

indireto baseou-se em entrevistas. A conferência dos nomes científicos foi revisada segundo a Lista de Anfíbios 

do Brasil e a Lista de Répteis do Brasil, disponível no site da Sociedade Brasileira de Herpetologia 

(http://www.sbherpetologia.org.br/). 

Devido à ausência de trabalho realizado no município sobre a herpetofauna, optou-se por usar os 

dados dos seguintes trabalhos realizados na região: Estudo de Impacto Ambiental loteamento Fazenda 

Ipanema (Universalis, 2005) e Anfíbios anuros de serrapilheira do Parque Estadual do Rio Doce: resposta à 

disponibilidade de recursos e aos fatores climáticos (Rievers, 2010).  

Foram registradas 17 espécies, sendo 10 da ordem Anura pertencentes a 3 famílias (Hylidae, 

Leptodactylidae, Bufonidae) e 7 espécies da ordem Squamata, sendo cinco de lagartos das famílias Teiidae, 

Gekkonidae e Tropiduridae, e 2 de serpente uma da família Viperidae e uma outra da Dipsadidae. Quanto aos 

anfíbios, boa parte é considerada comum, de ampla distribuição geográfica, comumente associada a 

ambientes abertos e ecologicamente consideradas pouco relevantes como, por exemplo, Rhinella schneideri, 

Hypsiboas albopunctatus, Hypsiboas faber, Leptodactylus labyrinthicus e Leptodactylus latrans. São espécies 

com plasticidade ambiental, conseguem sobreviver em ambientes mais degradados, sendo espécies mais 

generalistas quanto à qualidade do habitat de ocorrência. Em relação às espécies de répteis registradas na 

área, as mesmas possuem como características principais a ampla distribuição e larga tolerância ecológica, 

como exemplo, Tropidurus torquatus, Ameiva ameiva e Salvator merianae são encontradas em diversas 

regiões do Brasil. Nenhuma espécie pertencente à ordem Gymnophiona (cobras-cegas) foi encontrada, 

provavelmente devido a seu hábito fossorial, o que dificulta o seu registro.  

Destaca-se o registro de Hemidactylus mabouia (lagartixa doméstica), espécie exótica, porém já 

considerada naturalizada. O encontro de répteis, principalmente de serpentes, acontece por acaso e 

geralmente envolve um grande esforço amostral. O que pode justificar a baixa riqueza deste grupo observada 

durante o período de amostragem.  

Dentre as espécies registradas, nenhuma aparece listada em categoria de ameaçadas em nível 

estadual (COPAM, 2010), nacional (MMA, 2014) e internacional (IUCN, 2019).  Em relação às espécies 

potencialmente cinegéticas, foi registrada duas espécies, sendo no grupo dos anfíbios: Rã Pimenta 

(Leptodactylus labyrinthicus) e Rã manteiga (Leptodactylus latrans). 

As famílias Hylidae, Leptodactylidae e Teiidae apresentaram maior riqueza, totalizando 75,01% 

riqueza, enquanto Bufonidae, Tropiduridae e Viperidae foram representadas por apenas uma espécie cada. Já 

ao nível de ordem, Anura apresentou 8 espécies, o que corresponde a 66,67% da riqueza, enquanto a ordem 



 

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

 

0061033/2020 
10/02/2020 

Pág. 16 de 62 

 

Rua Vinte Oito, nº100, Ilha dos Araújos, Governador Valadares, MG, CEP: 3502-800 
Telefax: (33) 3271-4988 

Squamata obteve 33,33%, com apenas 4 representantes. A curva de rarefação de espécies não atingiu um 

platô, não mostrou tendência à estabilização, embora a riqueza observada e estimada tenha permanecido 

dentro do intervalo de confiança gerado pela plataforma estatística utilizada. Desta forma, mesmo diante da 

grande probabilidade da presença de outras espécies não detectadas durante a realização do presente estudo, 

pode-se afirmar que os esforços despendidos foram satisfatórios levando-se em consideração o tempo de 

duração do presente estudo. 

A somatória dos resultados alcançados no presente estudo com aqueles disponibilizados por (Rievers, 

2010 e Universalis, 2005) totalizou 39 espécies representando a herpetofauna. Destas, 13 (33,33%) espécies 

foram detectadas exclusivamente por meio de dados primários, vinte e duas (56,41%) unicamente via dados 

secundários, enquanto outras quatros (10,26%) se fizeram presentes tanto nas amostragens de campo quanto 

na literatura consultada. 

 

Avifauna 

 

Para o estudo de 2013/2014 foram adotadas as observações em campo. O trabalho consistiu no 

inventariamento das espécies, utilizando de critérios qualitativos. Para fins de diagnóstico (2015), foi adotada a 

metodologia denominada transecto por fitas (Rudran et al., 1996), que consiste na realização de 

caminhamentos por trilhas ou estradas com largura das faixas de observação pré-definidas em 25 metros. 

Além dos transectos realizados, foram realizadas duas atividades de observação no período noturno, com a 

finalidade de registrar exemplares da avifauna noturna. Adicional às metodologias acima citadas, foram 

também realizadas entrevistas com moradores locais onde se levantou as espécies regionais conhecidas. 

Todas as espécies detectadas na área de estudo foram identificadas com base na experiência pessoal, 

sendo confirmadas de acordo com Sigrist (2007), Ridgely e Tudor (2009) e Grantsau (2010). A sequência 

filogenética, nomes populares e status quanto a residente, visitante e endêmico do território brasileiro foram 

adotados de acordo com o CBRO (2015). 

Devido a inexistência de inventários realizados nas áreas de influência do empreendimento, para o 

levantamento de dados secundários foi utilizado o trabalho de Ribeiro et al. (2008), conduzido no município de 

Ipatinga, também localizados na região do Vale do Aço no Estado de Minas Gerais.  

Estes autores registraram um total de 57 espécies pertencentes a 24 famílias e 12 ordens de pássaros. 

Não foram registradas espécies endêmicas do território brasileiro e nem de seus biomas, porém houve o 

registro de três espécies exóticas, sendo estas: Columba livia, Passer domesticus e Estrilda astrild, segundo o 

banco de dados eletrônicos Wikiaves (http://www.wikiaves.com). 

Durante a realização das amostragens foram detectadas 6 espécies de pássaros pertencentes a 25 

famílias e 15 ordens. Nenhuma das espécies registradas está ameaçada de extinção a nível global (IUCN, 

2019), nacional (Ministério do Meio Ambiente, 2014) ou mesmo estadual (COPAM, 2010). Sobre o endemismo, 

não foram registradas espécies consideradas endêmicas dos biomas de Mata Atlântica ou Cerrado, porém 

ocorreu o registro de Corrupião (Icterus jamacaii) e Vite-vite-de-olho-cinza (Hylophilus amaurocephalus), 

ambas endêmicas do território brasileiro. Não foram detectadas espécies exóticas durante o levantamento em 

campo. Quanto às migrações, nenhuma espécie foi registrada. As espécies Saltator similis, Patagioenas 

picazuro, Leptotila rufaxilla e Psittacara leucophthalmus foram as espécies cinegéticas registradas. Sendo que, 

o pombão (Patagioenas picazuro) e a Juriti-gemedeira (Leptotila rufaxilla) são tradicionalmente abatidos para 

consumo humano, enquanto o trinca-ferro verdadeiro (Saltator similis) e o periquitão-maracanã (Psittacara 

leucophthalmus) são ocasionalmente mantidos como aves de estimação E de hábito noturno, foi constatada a 

presença de Hydropsalis albicollis. 

Tyrannidae e Thraupidae foram as famílias mais representativas, abrigando, respectivamente, 18,96% 

e 12,06% das espécies registradas nas áreas de influência do empreendimento. Durante o estudo, os 

transectos 03 (63,0%), 02 (35,2%) e 05 (31,5%) contemplaram maior riqueza de espécies. No que diz respeito 

http://www.wikiaves.com/
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à caracterização por habitat preferencial, de acordo com Stotz et al. (1996), foi averiguado predomínio das 

categorias taxonômicas classificadas como campestres (30,88%). Quanto à sensibilidade às perturbações 

ambientais, predominaram pássaros altamente tolerantes (91,0%), não tendo sido detectada uma única 

espécie classificada como extremamente sensível a distúrbios desta natureza (Stotz et al., 1996). Tal 

constatação é o reflexo da transformação das florestas outrora presentes em áreas abertas, incapazes de 

comportar espécies mais exigentes nas áreas de influência do empreendimento. 

Em relação ao enquadramento em guildas tróficas, houve predomínio das espécies insetívoras 

(35,3%), seguido pelas onívoras (25,4%) e posteriormente por aquelas granívoras (16,4%). O pequeno número 

de aves frugívoras constatado na área de estudo (4,5%) condiz com as transformações paisagísticas já 

mencionadas anteriormente. No que diz respeito à suficiência amostral, a curva de rarefação de espécies não 

mostrou tendência à estabilização, embora a riqueza observada tenha se mantido dentro do intervalo de 

confiança gerado pelo software utilizado. 

Das 102 espécies inventariadas mediante a fusão dos resultados obtidos por Fuscaldi et al. (2007) com 

aqueles alcançados durante o presente estudo, 45 foram detectadas exclusivamente por meio de dados 

primários, 34 somente via dados secundários, enquanto 23 se fizeram presentes em ambos os trabalhos. De 

acordo com o estudo, há semelhança entre os resultados dos dados primários e secundários apesar do esforço 

amostral realizado por Fuscaldi et al. (2007) ter sido consideravelmente maior. Tal semelhança provavelmente 

pode ser justificada devido à semelhança das duas áreas estudadas, apesar de Fuscaldi et al. (2007) ter 

realizado seus estudos em uma área de lazer urbana (Parque Ipanema) e o local inventariado de onde se 

obteve os dados primários se encontrar em área rural, a mesma também se encontra muito antropizado e bem 

próximo ao perímetro urbano. 

 

Mastofauna 

 

De acordo com o atlas, o empreendimento se localiza em área prioritária para a conservação de 

mamíferos, sendo classificada como área de importância biológica “Alta”. A monocultura, queimadas, 

agropecuária e pecuária são as principais pressões antrópicas exercidas sobre a região. A esta área o atlas 

recomenda a promoção de inventários biológicos visando sua conservação. 

Para a avaliação diagnóstica da mastofauna da área de influência foi realizada pesquisa bibliográfica, 

assim como deslocamento na área em busca registro de vestígios (pegada, pêlos, carcaças, abrigos) que 

confirmem a ocorrência destes animais no ambiente estudado, Câmeras Trap e entrevistas. A identificação dos 

registros indiretos foi feita com o auxílio de guia de campo (Borges e Tomas 2004) e literatura especializada 

(Paglia et al., 2012 e Reis et al. 2011). Paralelamente, foram realizados sensos noturnos aleatórios na tentativa 

de visualizar exemplares em deslocamento nas áreas de influência do empreendimento.  

Para uma melhor compreensão da comunidade de mamíferos em âmbito regional, foram utilizados 

dados de três levantamentos realizados na região, a fim de obter relevantes informações sobre a comunidade 

de mamíferos, sendo eles: Levantamento de mamíferos terrestres por métodos não invasivos na RPPN 

Fazenda Macedônia – MG (Folly et al. 2011), Estudo de Impacto Ambiental loteamento Fazenda Ipanema 

(Universalis, 2005) e Impacto de estradas sobre mamíferos terrestres: o caso do Parque Estadual do Rio Doce, 

Minas Gerais (Scoss, 2002).  

Com base nos dados dos estudos de 2013/2014 (seca e chuva) e de 2015 (seca), foram inventariadas 

14 espécies de mamíferos pertencentes a 7 ordens e 10 famílias. Deste total, 12 espécies foram registradas 

em campo, sendo que dez foram por registros diretos e duas foram identificadas por meio de vestígios 

indiretos, visto que duas espécies foram registradas por meio de entrevista (Paca - Cuniculus paca e Cutia - 

Dasyprocta sp.).  

As famílias Didelphidae, Canidae e Dasypodidae apresentaram maior riqueza, ao passo que 

Callitrichidae, Cuniculidae, Dasyproctidae, Equidae, Felidae, Leporidae e Sciuridae foram representadas por 
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apenas uma espécie cada. Em relação a ordem, a Carnivora, a Rodentia, Didelphimorphia e Cingulata 

destacaram-se das demais em virtude de apresentarem maior números de espécies, as demais ordens foram 

representadas por uma única espécie na área de estudo. 

Em relação à guilda alimentar (dieta), foi adotada a classificação adotada por Paglia et al., 2012. O 

grupo dos Onívoro/Insetívoro foram os mais representativos com 06 espécies, seguido por Herbívoro pastador 

com 2 espécies. As demais guildas Carnívoro, Frugívoro/Onívoro, Frugívoro/Herbívoro pastador, Frugívoro, 

Granívoro, Frugívoro/Insetívoro/Gomívoro e Mirmecófago foram representadas por apenas uma espécie. É 

relevante destacar que os mamíferos de médio e grande porte que possuem hábito alimentar frugívoro e/ou 

onívoro desempenham importante papel na dispersão de sementes, principalmente de espécies arbóreas que 

produzem frutos com sementes maiores que um centímetro. Estas plantas dificilmente interagem com 

dispersores de pequeno porte, como morcegos e a maioria das aves. 

Nenhuma das espécies registradas encontra-se inseridas nas categorias de ameaças das listas 

estadual (COPAM, 2010), nacional (MMA, 2014) e global (IUCN, 2019.2). Entretanto apesar de ausentes nas 

listas estadual e nacional, o cachorro-do-mato (Cerdocyon thous), o tatu-galinha (Dasypus novemcinctus), o 

sagui (Callithrix penicillata), o tapeti (Sylvilagus brasiliensis), a paca (Cuniculus paca), a Cuíca-de-quatro-olhos 

(Metachirus nudicaudatus) encontram-se listados na IUCN (2019) como pouco preocupantes (LC). Em relação 

ao endemismo das espécies registradas, foi detectada apenas uma espécie Callithrix penicillata, endêmica do 

Brasil (Paglia et al., 2012). A espécie encontra-se distribuída pelos biomas Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica.  

De acordo com o estudo, a espécie Dasypus novencinctus, o tatu galinha, e a paca e Cabassous sp. 

são tradicionalmente abatidos em determinadas regiões do país para fins de consumo humano (Reis et al., 

2011; Chiarello, 2000). 

A curva de acumulação de espécies não mostrou tendência à estabilização. É importante salientar que 

a riqueza observada se encontra dentro do intervalo de confiança gerado pela plataforma estatística utilizada, 

já a riqueza esperada chegou as sair do intervalo de confiança, a partir da 4ª amostra. Desta forma, mesmo 

diante da grande probabilidade da presença de outras espécies não detectadas durante a realização do 

presente estudo, pode-se afirmar que os esforços despendidos foram satisfatórios levando-se em consideração 

o número de dias destinados à coleta de dados. 

A fusão dos resultados alcançados no presente estudo com aqueles disponibilizados por Folly et al. 

(2011), Universalis (2005) e Scoss (2002) totalizou 31 espécies de mamíferos não voadores. Destas, sete 

(21,21%) espécies foram detectadas exclusivamente por meio de dados primários, dezenove (57,58%) 

unicamente via dados secundários, enquanto outras sete (21,21%) se fizeram presentes tanto nas 

amostragens de campo quanto na literatura consultada. 

 

3.5. Caracterização Física 

 

3.5.1.  Clima 

 

A área está inserida, segundo a classificação do IBGE (1997), dentro da unidade climática “Tropical 

Brasil Central”, mesotérmico brando, semi-úmido com 4 a 5 meses de período seco. A principal característica é 

a redução dos totais pluviométricos durante o extenso inverno, com estiagem entre os meses de maio e 

setembro. O trimestre de junho, julho e agosto apresentam baixos índices relacionados às médias mínimas. As 

chuvas são concentradas no verão prolongado, especificamente no trimestre novembro, dezembro e janeiro 

com pluviosidade atingindo os 300 mm. As médias térmicas mensais comprovam a formação de dois períodos 

bem distintos: primavera e verão quentes, particularmente nos meses de outubro a fevereiro, e o inverno com 

pequena queda térmica. 
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3.5.2. Hidrografia 

 

O empreendimento está inserido na Bacia do Rio Doce situada na região sudeste do Brasil entre Minas 

Gerais e o Espírito Santo, trata-se de bacia de domínio federal. A bacia do Rio Doce possui uma área de 

drenagem de 83.400 km² e uma extensão de 853 km, sendo que 86% do percurso pertencem ao Estado de 

Minas Gerais e o restante ao Estado do Espírito Santo. No Estado de Minas Gerais, a bacia do Rio Doce se 

divide em 6 Unidades de Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos (UPGRHs), sendo que no caso deste 

empreendimento sua UPGRH é a DO2 – Rio Piracicaba. 

A bacia hidrográfica do rio Piracicaba, tem uma área de drenagem de 5.706 km² e uma população 

estimada em 687.851 habitantes, abrangendo 20 municípios, onde 3 destes possuem sede fora da área da 

bacia. Esta bacia está localizada na porção média do Rio Doce, com posição de destaque no que se refere às 

atividades econômicas (siderurgia, mineração, reflorestamento) associada a aglomerações urbanas. A bacia se 

insere na área de influência do Parque Estadual do Rio Doce. Em 2005, o IQA (Índice de Qualidade das 

Águas) foi classificado como “Médio” em todas as estações, assim como os seus afluentes. 

As áreas de contribuição da PEDREIRA UM VALEMIX caracterizam-se pela proximidade junto ao Rio 

Piracicaba, onde as drenagens da área de influência representam afluentes diretos daquele curso hídrico. Os 

principais cursos d‟água próximos ao empreendimento, segundo IBGE (1976) são: 

 Córrego Doze A: curso hídrico mais próximo da área de estudo, afluente de primeira ordem do 

Ribeirão Cocais Pequeno, pela margem esquerda; 

 Ribeirão Cocais Pequeno e afluentes: situado a oeste da área de estudo, contribuinte direto 

do Rio Piracicaba, pela margem esquerda. 

 Ribeirão sem nome: situa-se a leste da área de estudo, desaguando diretamente no Rio 

Piracicaba. 

 

3.5.3. Geologia e Características da Jazida 

 

O afloramento de gnaisse objeto desta lavra encontra-se nos domínios da Suíte Borrachudos de idade 

proterozóica. As rochas desta unidade ocorrem em contato com rochas arqueanas do Complexo Mantiqueira, 

Supergrupo Rio das Velhas e metassedimentares do Grupo Rio Doce. Estas unidades são sintectônicas a uma 

foliação de transposição generalizada nas rochas da região. Dessa forma, os contatos encontram-se 

estruturalmente concordantes e, por vezes, marcados por milonitos e protomilonitos. O contato com o Grupo 

Rio Doce é também de caráter tectônico e marcado por falhas contracionais oblíquas. 

Os prolongamentos destas estruturas para sul na direção do município de Coronel Fabriciano e 

pertencentes a Suíte Borrachudos recebe a denominação local de Corpo Açucena. Este corpo apresenta 

conformação em pequenos corpos alongados segundo N/S e encaixados nas rochas do Complexo 

Mantiqueira. Avançando para norte os maciços vão se agrupando e formando um grande maciço. 

Litologicamente o Corpo Açucena apresenta dois tipos petrográficos de granitos individualizados e 

denominados de granito porfirítico e granito equigranular foliado. A composição de ambos os tipos litológicos 

varia desde granítica, granodiorítica e tonalítica. Associado aos corpos do Granito Açucena ocorrem intrudidos 

pequenos corpos de biotita granito muscovitizado foliado e enderbito milonítico. 

A poligonal do processo encontra-se inserida na porção compreendida pelos granitos porfiríticos 

foliados. Estes granitos têm granulação média a grossa, cor cinza claro e cinza rosado. Em escala 

mesoscópica é constituído por quartzo, feldspato, biotita, anfibólio, granada (raramente observada) e 

hornblenda. Sua estrutura porfirítica é orientada e destacada por uma matriz fina constituída de biotita, anfibólio 

e quartzo envolvendo porfiroclastos de feldspato com inclusões de biotita e quartzo. Os porfiroclastos 

apresentam forma ocelar e bem orientados segundo as zonas mais deformadas, onde, juntamente com quartzo 
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fitado forma a estrutura gnáissica. Localmente veios de quartzo-feldspato grossos, neoformados e 

concordantes acentuam o bandamento da rocha. 

 

3.5.4. Geomorfologia  

 
A compartimentação geomorfológica da região encontra-se condicionada a variação litológica do local. 

Ao longo das porções do terreno dominadas por litologias pertencentes ao Complexo Mantiqueira e Suíte 

Borrachudos (gnaisses e granitóides) o modelo é diferenciado por morros rebaixados e morros arredondados, 

variando em aspecto de “meia-laranja” até porções mais elevadas com aspecto de “pão-de-açucar” e flancos 

desnudados. Também comum neste contexto ocorrem grandes extensões de escarpas rochosas abruptas e 

vales de relativa profundidade. Este modelo apresenta cotas variando de 500 a 900 metros, podendo atingir 

valores máximos de 1.118 metros no extremo noroeste.  

Apesar do terreno inclinado, é viável a abertura de um acesso lateral para atingir o ponto ideal de início 

do recorte do talude alto no primeiro banco superior e depois, os subjacentes. Todo este conjunto estrutural 

possui, orientação para NNE, com superfícies alongadas e declividade mais acentuada para leste, fruto do 

intenso processo de dissecação do relevo, submetido a orientação gerada pelo esforço dinâmico da região.  

A área intensamente rebaixada e retrabalhada pelas drenagens constituintes da bacia do Rio Doce 

constitui o segundo domínio geomorfológico da região. Representa áreas intensamente aplainadas e baixa 

elevação, onde as cotas variam entre 250 e 350m, apresentando picos de elevação com 450m. Desenvolvem-

se principalmente nas orlas dos principais rios da região, áreas que também correspondem às porções do 

terreno onde se assenta as principais cidades da região. Este processo de rebaixamento ocorre tanto sob os 

domínios litológicos dos granitóides quanto das sequências metassedimentares, onde seu grau de 

rebaixamento é mais acentuado.  

Associado a este compartimento ocorrem diversas lagoas, com grandes extensões. Estas lagoas 

devem-se possivelmente a porções mais rebaixadas do terreno geradas por processos tectônicos incidentes na 

região em períodos mais recentes condicionando pequenas fossas tectônicas onde se instalaram as lagoas.  

 

3.5.5. Solos  

 
De maneira geral, podem-se destacar três classes de solos na área objeto de estudo. Predominam os 

Cambissolos háplicos distróficos, de textura argilosa, horizonte A moderado, fase floresta subperenifolia 

(Floresta Estacional Semidecidual) relevo montanhoso. Próximos aos afloramentos de rocha temos os 

Neossolos Litólicos distróficos, de textura indiscriminada, de moderado a fraco, fase moderadamente 

pedregosa, floresta subperenifolia, relevo ondulado. Nas proximidades há ocorrência de Latossolos Vermelhos 

perférricos, de textura argilosa, a moderado, fase cerrado, relevo suave ondulado. 

 

3.5.6.  Estudo Espeleológico  

 

A Resolução CONAMA nº 347/2004 estabelece no art. 4º que: 

 

 Art. 4º A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de 

empreendimentos e atividades, considerados efetiva ou potencialmente poluidores ou 

degradadores do patrimônio espeleológico ou de sua área de influência dependerão de prévio 

licenciamento pelo órgão ambiental competente, nos termos da legislação vigente.  

 

Dada a sua importância, as cavidades naturais subterrâneas foram incluídas entre os bens da União 

(art. 20, X, da Constituição Federal) e, em Minas Gerais, são consideradas como patrimônio ambiental e 

cultural do Estado (art. 214, §7º da Constituição Estadual e Lei nº 11.726/1994, respectivamente). O Decreto nº 
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99.556, de 1º de outubro de 1990 (cuja redação original deu às cavidades naturais subterrâneas o caráter de 

patrimônio cultural brasileiro, a ser conservado para fins científicos, espeleológicos, turísticos, recreativos e 

educativo), alterada pelo Decreto nº 6.640, de 7 de novembro de 2008 que, dentre outras modificações, 

estabeleceu a classificação das cavidades naturais subterrâneas de acordo com o grau de relevância – 

máximo, alto, médio ou baixo –, determinou quais cavidades poderiam ser objeto de impactos negativos 

irreversíveis e quais as medidas compensatórias cabíveis.  

Tal norma, também imputou aos órgãos ambientais competentes pelo o licenciamento a 

responsabilidade por verificar a existência de cavidades naturais subterrâneas no local do empreendimento ou 

atividade a ser licenciado, realizar a análise e classificação destas cavidades segundo os critérios 

estabelecidos, verificar a extensão e o grau de reversibilidade dos impactos reais e potenciais sobre estas 

cavidades, avaliar alternativas locacionais em caso de impactos negativos irreversíveis às cavidades de 

relevância máxima, determinar medidas de compensação para os casos de impactos irreversíveis sobre 

cavidades de grau de relevância alto e médio e medidas de controle e recuperação ambiental para os casos de 

impactos reversíveis sobre cavidades e, por fim, vistoriar e fiscalizar o cumprimento destas condicionantes pelo 

empreendedor. 

Sendo assim, foi solicitado ao empreendedor que apresentasse os estudos para análise dos impactos 

que poderão ocorrer no patrimônio espeleológico na área do empreendimento. Para tanto, foi elaborado pelo 

empreendedor um Mapa de Potencial Espeleológico para se planejar um caminhamento em toda a Área 

Diretamente Afetada (ADA), e Área de Entorno (AE) do empreendimento (que corresponde a um buffer de 

250m ao redor da ADA) a fim de prospectar e cadastrar todas as cavidades naturais subterrâneas na área do 

empreendimento. Tal solicitação ocorreu antes mesmo da elaboração da IS SEMAD Nº 03 de 2014, substituída 

posteriormente pela Instrução de Serviço SISEMA n. 08/2017 revisada após a publicação da nova IN MMA n.º 

2/2017. 

Na versão atualizada da Instrução de Serviço n.º 08/2017 datada de 05 de outubro de 2018 (após a 

emissão do Of. Supram LM nº. 027/2018, tem-se no item 5.2.4 o estabelecimento do marco temporal para a 

apresentação dos estudos: 

 

“Considerando a entrada em vigor da IN MMA n.º 2/2017, ocorrida em 1/9/2017, e a existência 

de processos de licenciamento ambiental com análise espeleológica já formalizados e ainda 

não concluídos, fica estabelecido o marco temporal para adoção dos critérios e procedimentos 

estabelecidos na mencionada norma, conforme abaixo: 

a) Para processos formalizados a partir de 1/9/2017, ou para processos formalizados antes de 

1/9/2017 para os quais os estudos espeleológicos ainda não tenham sido protocolados pelo 

empreendedor: aplica-se a IN MMA N.º 2/2017; 

b) Para processos formalizados antes de 1/9/2017, cuja análise espeleológica já tenha sido 

concluída pela equipe técnica da Supram ou da Suppri: aplica-se a IN MMA n.º 2/2009; 

c) Para processos formalizados antes de 1/9/2017, cuja análise espeleológica ainda não tenha 

sido concluída pela equipe técnica da Supram ou da Suppri: a critério do empreendedor 

(.g.n.), aplica-se a IN MMA n.º 2/2009 caso seja mantido o estudo já apresentado, ou a IN MMA 

n.º 2/2017, desde que sejam apresentados novos estudos conforme os critérios e 

procedimentos da IN mais recente. 

Na hipótese “c”, quando forem identificadas novas cavidades ao longo da análise dos estudos 

espeleológicos que foram apresentados conforme IN MMA n.º 2/2009, o órgão ambiental 

deverá solicitar informações complementares com base naquela Instrução Normativa; contudo, 

o empreendedor poderá, caso queira, reapresentar os estudos completos com base na IN 

MMA n.º 2/2017, devendo para tanto requerer o sobrestamento do processo até a conclusão 

dos referidos estudos, nos termos do § 2º do art. 23 do Decreto 47.383/2018. 

 

Na alínea a do item 7. Disposições finais da instrução de serviço está previsto: 
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“a) Aplicabilidade desta IS: 

As regras estabelecidas nesta IS aplicam-se aos processos de licenciamento a serem 

formalizados a partir de sua vigência e, no que couber, aos processos de licenciamento 

ambiental já formalizados e em trâmite nas Suprams e na Suppri. Tais processos deverão ser 

saneados na fase em que se encontrarem, considerando-se as informações e estudos já 

apresentados, solicitando-se sua complementação, caso necessária, podendo inclusive 

dispensar a apresentação de estudos e informações solicitados anteriormente, por meio de 

decisão técnica fundamentada que ateste não serem mais necessários em face dos novos 

procedimentos ora estabelecidos. (.g.n.)” 

 

Portanto, manteve-se a versão apresentada pelo empreendedor sem o risco de prejuízo a análise do 

processo. Segue a versão sucinta do referido estudo. 

Para a execução da análise da potencialidade espeleológica foram desenvolvidas atividades de 

prospecção, que compreendem o caminhamento em campo nas áreas de influência do empreendimento: Área 

de Influência Direta (ADA) composta pelas torres e pelos acessos, bem como o entorno imediato (AE), 

composta por um buffer de 250m da ADA. Com o intuito de identificar feições cársticas e registrar suas 

localizações, além de caracterizar, preliminarmente tais feições. Estas atividades foram desenvolvidas entre os 

dias 07 e 08 de agosto de 2014. 

Foram realizadas análises comparativas entre os dados obtidos nas bases cartográficas, nas imagens 

de satélite e nos mapas geológicos disponíveis. Em todo o processo realizado, utilizaram-se ferramentas de 

geoprocessamento com integração de mapas geológicos, geomorfológicos, topográficos e imagens de satélite. 

Foi realizada a prospecção, a partir das áreas de maior e menor potencial, determinadas previamente e 

feito o levantamento in loco das ocorrências de cavidades e feições cársticas, que são localizadas através de 

GPS Garmim Etrex 20, e descritas através de ficha cadastral do Termo de Referência para Elaboração de 

Estudos de Impacto Ambiental para Atividades Minerárias em Áreas Cársticas no estado de Minas Gerais (TR), 

foram realizados caminhamentos de malha fechada dentro da Área Diretamente Afetada (ADA), em áreas de 

potencial alto e médio, e de malha aberta na Área de Influência Indireta (AID), em todos os afloramentos. 

 

3.6. Caracterização Meio Socioeconômico 

 

Conforme apresentado anteriormente e figura a seguir, apesar de geograficamente o empreendimento 

se instalará no município Coronel Fabriciano, suas áreas de influência interceptam também bairros 

pertencentes ao município de Timóteo, dentre eles o mais próximo, Cachoeira do Vale onde opera o 

empreendimento atual. Portanto, neste item será apresentada a caracterização de ambos os munícipios tendo 

como referências a caracterização apresentada pelo empreendedor quando da formalização do processo (EIA) 

e em errata protocolada em 10/02/2019 (protocolo SIAM n. 0059870/2020). 
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Figura 5: Áreas de Influência do empreendimento. 

 

Fonte: Autos do P.A. 18467/2012/001/2013, 2019. 

 

3.6.1. Coronel Fabriciano (AII) 

 

 O município possui uma área de 221,252 Km
2
. O ponto central da cidade situa-se a 250 m de altitude, 

sendo a altitude máxima igual a 1.260m na Serra dos Cocais e mínima de 220m no Rio Piracicaba. Os 

principais rios do município são Rio Piracicaba, Ribeirão Cocais dos Arrudas, inseridos na bacia do Rio Doce. 

Os municípios limítrofes são: Ferros a oeste, Joanésia e Mesquita ao norte, Ipatinga faz limite ao leste, Antônio 

Dias a sudoeste e Timóteo ao sul. Os principais acessos ocorrem pelas rodovias BR-425, BR-381, BR-458. 

Coronel Fabriciano está inserido na Microrregião de Ipatinga pertencente à mesorregião Vale do Rio 

Doce, seu território abrange cerca de 5,12% da área total. A Microrregião de Ipatinga possui área total de 

4.317,856 km
2
 baseando-se nos dados do censo IBGE de 2010, uma população de 526.781 habitantes, e 

densidade demográfica de 122hab./km
2
. Coronel Fabriciano é a segunda cidade mais populosa da 

microrregião e possui a terceira maior densidade demográfica comparada aos demais municípios da região.  

No ano de 2000, com um IDH Municipal igual a 0,789 - Coronel Fabriciano foi considerado como um 

município de médio desenvolvimento humano (IDH entre 0,5 e 0,8). Segundo a Fundação João Pinheiro (FJP-
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CEI), a microrregião de Ipatinga em 2009 apresentou PIBpm total (a preços de mercado) de R$ 9.067.509 mil 

reais. Coronel Fabriciano teve o terceiro maior PIB total (R$ 724.104,00) dentre os municípios da microrregião 

e o sétimo maior em relação ao PIB per capita (R$ 6.893,80). Já em relação a renda mensal per capita dos 

municípios da microrregião de Ipatinga, segundo os últimos dados da Fundação João Pinheiro, o município de 

Coronel Fabriciano aparece em 3° lugar. Em 2000, a renda mensal per capita do município era R$ 506,04 

passando para R$ 698,83 em 2010. A taxa média anual de crescimento foi de 3,28%. 

O município pertence também a Região Metropolitana do Vale do Aço, popularmente conhecida como 

Região Siderúrgica. A data de criação da região foi em 30 de dezembro de 1998 e elevada a Região 

Metropolitana em 12 de janeiro de 2006. Situada no leste do estado de Minas Gerais, a região possui o 11º 

maior PIB do Brasil com reconhecimento internacional devido as grandes empresas que se encontram 

instaladas no território. São 4 os municípios que integram oficialmente a RMVA: Coronel Fabriciano, Santana 

do Paraíso, Timóteo e Ipatinga. Outros 24 municípios integram o colar metropolitano, são eles: Açucena, 

Antônio Dias, Bom Jesus do Galho, Braúnas, Bugre, Caratinga, Dom Cavati, Dionísio, Córrego Novo, Entre 

Folhas, Iapu, Ipaba, Belo Oriente, Jaguaraçu, Joanésia, Marliéria, Mesquita, Naque, Periquito, Pingo-d'Água, 

São João do Oriente, São José do Goiabal, Sobrália e Vargem Alegre. A região composta pelos 4 municípios 

principais possui área total de 807,246 km²; população total de 451.351 mil habitantes; densidade demográfica 

de 559,12 hab./km²; IDH (2000) de 0,803 (elevado segundo PNUD) e PIB de R$ 9.346.029,914 mil IBGE/2008, 

sendo o PIB per capita de R$ 20.799,46.  

Sobre a dinâmica da população, observa-se primeiramente a predominância da população urbana 

sobre a rural, em razão, sobretudo, do perfil econômico do município, o qual é voltado para as atividades 

essencialmente urbanas, como os setores industriais, de comércio e serviços, estando o setor agropecuário 

subordinado.  

Segundo o Portal ODM de Acompanhamento Municipal dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, 

Coronel Fabriciano teve um crescimento anual da população de 2000 a 2010 de 0,63%. A taxa de natalidade 

registrada, em 2010, foi de 1.362 nascidos vivos e o grau de urbanização observado na cidade foi de 98,75%. 

Em 2010, a população de Coronel Fabriciano se concentrou em maior percentual na faixa etária de 20 a 24 

anos, com 9,06%, seguida da faixa entre 25 a 29 anos com 8,98%. Ao somar o percentual de jovens (que 

corresponde à faixa etária de menos de 1 a 24 anos), adultos (de 25 a 59 anos) e idosos (de 60 a 100 anos) 

verifica-se respectivamente 39,95%, 49,12% e 10,81%. Portanto, pode-se considerar que nesse município 

grande parte da população ainda é composta por jovens e adultos. 

De acordo com dados disponíveis em 2009 (FJP, 2009), com relação ao Produto Interno Bruto 

municipal, 30% correspondem ao setor industrial, 54,2% ao setor de serviços e 2,5% ao setor agropecuário. 

Coronel Fabriciano concentra grande parte de suas atividades econômicas na prestação de serviços referente 

às áreas do comércio, lazer, educação e cultura, aparecendo como destaque o ramo da Hotelaria. 

Em 2011, o ICMS teve 51,62% de participação no total da receita municipal. A arrecadação do ICMS 

(Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços) supera as quantias apresentadas pelos 

outros impostos do ano 2005 até 2011. 

O setor agrícola do município está voltado para o cultivo de produtos de subsistência. A pecuária é uma 

atividade econômica de reduzida importância, voltando-se basicamente para o consumo do próprio município.  

O município não possui expressiva atividade de extração mineral. A arrecadação total da 

Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM em 2011 foi de apenas R$ 197,79, 

caracterizando o setor no município como pouco significativo.  

O Setor Secundário ocupa a segunda posição de importância na economia do município de Coronel 

Fabriciano, responsável por 13,88% do PIB, em 2009. O setor industrial é desenvolvido, contando o município 

com um distrito industrial. O distrito fica a oeste da cidade, cerca de 6 km do centro, composto de 40 empresas 

de diferentes ramos, ocupando uma área total de 182 970 m². É um distrito industrial-misto abrangendo 
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empresas de pequeno, médio e grande porte. Em 2009, o setor de serviços correspondeu ao setor de maior 

participação no PIB do município. 

De acordo com o portal ODM (Acompanhamento Municipal dos Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio), 2010, 87,7% dos moradores possuíam acesso à rede de água geral. Quanto aos domicílios que 

possuíam banheiro de uso exclusivo foram registradas 31.234 habitações. Outros 320 domicílios possuíam 

apenas sanitários sem uso exclusivo deste, sendo a forma de esgotamento sanitário de 209 residências a rede 

geral de esgoto ou pluvial, 10 usavam fossa séptica, 21 utilizavam de fossa rudimentar, 10 domicílios utilizavam 

vala e outros 61 domicílios de rios ou lagos, além de outros 9 que utilizavam de outra forma de esgotamento 

sanitário. E por fim, 61 domicílios não tinham banheiro nem sanitário. Fabriciano possui Estação de Tratamento 

de Esgoto em convênio com o município de Timóteo com licença de operação concedida. A pesquisa do IBGE, 

2010, apurou que 31.095 domicílios têm serviço de coleta de lixo ou por serviço de limpeza ou coletado em 

caçamba de serviço de limpeza. 

Segundo o IBGE, em 2009, Coronel Fabriciano possuía 87 escolas, com aproximadamente 21.982 

matrículas, nas redes públicas e particulares entre os ensinos pré-escolar, fundamental e médio e contava com 

1.223 docentes. A cidade é a sede de um centro universitário fundado em 1969. 

No setor da saúde, Coronel Fabriciano conta com 78 estabelecimentos de saúde, 21 estabelecimentos 

públicos (20 municipais e 1 estadual) e 57 privados. As maiores causas de mortes em 2010 foram devido a 

doenças do aparelho respiratório e aparelho circulatório. 

O Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas Gerais é composto pelos municípios de Coronel 

Fabriciano, Açucena, Belo Oriente, Ipatinga, Jaguaraçu, Marliéria, Santana do Paraíso e São Domingos do 

Prata, criado em julho de 2001 com o objetivo de incentivar o turismo ecológico e cultural na região do Vale do 

Aço. 

Os principais atrativos do circuito são a Serra dos Cocais; a Pedra Dois Irmãos, onde se pode ver todo 

o Vale do Aço; a Pedra dos Cem Homens, utilizada para escaladas; a Pedra do Caladão localizada próxima ao 

bairro do Caladão, a Cachoeira do Escorregador que parece uma espécie de tobogã natural; além desta existe 

as cachoeiras da Limeira e da Manoela, o Escorregador do Zé Martins e as Trilhas da Mamucha. 

 

3.6.2.  Cachoeira do Vale - Timóteo (AID) 

 

A cidade de Timóteo foi emancipada de Coronel Fabriciano na década de 1960 e está localizado 

também a nordeste da capital do estado. Ocupa uma área de 145,159 km², sendo que 19,62 km² estão em 

perímetro urbano, e sua população foi estimada em 81119 habitantes pelo IBGE no ano de 2010, classificado 

como o quadragésimo município mais populoso do estado de Minas Gerais e o terceiro de sua microrregião. A 

cidade é banhada pelo rio Piracicaba e está localizada próximo ao encontro desse rio com o Doce. 

Timóteo faz limites com os municípios de Antônio Dias a Oeste, Coronel Fabriciano e Ipatinga a norte, 

Jaguaraçú, Marliéria e Bom Jesus do Galho a sul e Caratinga a Leste. Com relação aos munícipios de Ipatinga 

e Coronel Fabriciano é importante mencionar a ocorrência de conurbação. 

Neste município está localizado parte do Parque Estadual do Rio Doce, considerado a maior reserva 

nativa de mata atlântica do estado de Minas Gerais e uma das maiores do Sudeste. Outros importantes 

atrativos naturais são os projetos Oikós e o Pico do Ana Moura, o ponto mais alto da cidade. 

O desenvolvimento urbano do município está relacionado à instalação e operação das siderúrgicas 

produtoras de aço.  

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de Timóteo é de 0,831, sendo o quinto maior 

de todo estado de Minas Gerais (em 853), e é considerado elevado pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD). 

O Produto interno bruto - PIB de Timóteo, com destaque na área industrial, é o segundo maior de sua 

microrregião, perdendo apenas para Ipatinga. Nos dados do IBGE de 2010 o município possuía um PIB de 
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1.197.774.001 – valor adicionado – serviços, como demonstra a tabela abaixo. E segundo dados do IMRS 

2013 o PIB era de 2.141.964.50 (R$ mil correntes). 

De acordo com os dados do censo realizado no ano de 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), a população do município de Timóteo era de 81.243 habitantes dado do ano de 2010, a 

região tinha a maior concentração populacional Estes indicadores demonstram haver na região uma situação 

favorável para a implantação de empresas visto que há boa oferta de mão de obra e, se comparado aos dados 

estatísticos do ano de 2013 o crescimento populacional se manteve. 

Dentre as tradições culturais se destacam Carnaval e Cantata de Natal da Fundação Aperam. Outros 

eventos que se destacam na cidade são: a Festa de São Sebastião; a festa de aniversário da cidade; a 

celebração de Corpus Christi; a Festa do Rosário, que conta com apresentação do Grupos de Tradição 

(Congado e Marujada) e o dia da consciência negra. 

Timóteo possui ainda grupos culturais com importante tradição no cenário histórico e cultural da cidade, 

como: Instituto Cultural e Religioso Reino do Rosário, irmandade que mistura as correntes de catopés, 

candongue, marujo, moçambique, congo e cavaleiros de São Jorge para homenagear a Nossa Senhora do 

Rosário; o Congado de São Sebastião de Timóteo, um dos mais antigos da região, criado em 1889 por um ex-

escravo de uma fazenda de Antônio Dias; além do grupo de capoeira Lenço de Seda, o primeiro grupo de 

capoeira da região. O município possui, também, tradição em seu artesanato e na culinária.  

Além da beleza natural do Parque Estadual do Rio Doce, Timóteo ainda possui vários monumentos 

históricos e de valor arquitetônico. São alguns deles: Igreja Matriz São José, Monumento Sinergia, Centro 

Cultural da Fundação Aperam Acesita. 

Quanto ao bairro Cachoeira do Vale, local onde reside a maioria dos funcionários da Pedreira Um Ltda 

localizada no município de Timóteo, o destaque em relação a este, é devido a sinergia do empreendimento 

futuro com o atual, em que a comunidade é o principal grupo social a oferecer mão-de-obra, a principal em 

sofrer a pressão advinda dos mecanismos públicos, que sentirão os impactos com a geração de emprego, visto 

a oportunidade de migração do local de trabalho. 

Consequentemente, de acordo com o estudo apresentado pelo empreendedor, a pressão indireta que 

o bairro Cachoeira do Vale receberá com a continuidade da geração dos impactos positivos, como a geração 

de renda e qualidade de vida, continuação das ações da Fundação Vovô Azevedo e outros impactos indiretos. 

Outro fato que reforça a relação da proximidade entre os empreendimentos é a intenção do 

empreendedor, partir do início das operações do empreendimento no Horto Baratinha, na desmobilização do 

empreendimento localizado no bairro Cachoeira do Vale, dos trabalhadores e possivelmente da população 

circunvizinha. 

Os demais grupos presentes na AID, a saber, a empresa Aperam e os bairros Bromélias, Timotinho, 

Alvorada e parte do Centro de Timóteo não se identificam como grupo afetado em razão da distância da área 

do empreendimento e por estarem separados do mesmo por grandes elevações topográficas que separam de 

forma significativa esses dois ambientes do futuro empreendimento minerário. 

 

4. Utilização e Intervenção em Recursos Hídricos 

 

O empreendimento utilizará água para as seguintes finalidades: 

 Umidificação em pontos da usina de beneficiamento, onde há maior geração de pó (britador primário, 

britador secundário, peneiras e queda nas correias de produtos). O consumo médio será de 0,5m
3
/h ou 

5m
3
/dia; 

 Umidificação de vias de acesso e pátios, pelo caminhão pipa, a base de 40m
3
/dia (4 caminhões / dia); 

 Lavagem de equipamentos e veículos: 3m
3
/dia; 

 Higienização das estruturas de apoio (higiene pessoal): 2m
3
/dia 

Água total utilizada: 50 m
3
/dia. 
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Conforme já registrado acima, a captação junto ao ribeirão Cocais Pequeno vislumbra o atendimento à 

demanda de água para a aspersão das vias quando da movimentação de massa e para umectação do solo, 

minimizando a emissão de poeiras. Tal sistema será composto de bomba submersa com a formação de um 

pequeno reservatório fora do leito do corpo hídrico e, a partir do reservatório, ocorrerá a captação dos 

caminhões pipa. 

Informa ainda o empreendedor que promoverá a captação em modalidade a fio d‟água, no córrego 

Doze A localizado a jusante da área do futuro empreendimento, sendo importante destacar que a demanda 

projetada será necessária para a fase de operação, quando far-se-á a condição de regularização para uso do 

recurso hídrico nesta etapa futura. 

Por fim, registra-se que o responsável pelo empreendimento promoveu a regularização de 02 

travessias rodoviárias por das Certidões de Cadastro de Travessia nº 9319000 e nº 9399885. 

 

5. Autorização para Intervenção Ambiental (AIA) 

 

Os dados apresentados pelo empreendedor informam da necessidade de supressão de vegetação 

nativa, de intervenção em Área de Preservação Permanente (APP), do corte de árvores nativas isoladas vivas 

e do aproveitamento do material lenhoso a ser obtido com as intervenções requeridas. Assim, encontra-se 

formalizado o PA de Intervenção Ambiental (AIA) n.º05627/2014, cuja análise ocorre de forma integrada ao 

presente licenciamento ambiental. 

O requerimento de intervenção ambiental, fl.317/318 (PA de AIA) encontra-se firmado pelo procurador 

outorgado, o Sr. Fabrício Teixeira de Melo, cujo vínculo encontra-se comprovado por meio do instrumento de 

procuração de fl. 355 (PA de AIA) e cópia do documento pessoal de identificação fl. 356 (PA de AIA). Requer o 

empreendedor, em síntese: 

 

 Supressão de cobertura vegetal nativa com destoca para uso alternativo do solo: 5,90ha; 

 Intervenção sem supressão de cobertura vegetal nativa em áreas de preservação permanente: 2,35ha; 

 Corte ou aproveitamento de árvores isoladas vivas: 22,15ha (1.167 unidades); 

 Aproveitamento de material lenhoso: 410,8512 m
3
. 

 

A Resolução Conjunta SEMAD/IEF nº 1.905/2013 ao dispõe sobre os processos de autorização para 

intervenção ambiental no âmbito do Estado de Minas Gerais. Nos termos do art. 9º da referida resolução, o 

Processo para Intervenção Ambiental deverá ser instruído com: 

 

I - Requerimento, conforme modelo constante do Anexo I, desta Resolução Conjunta. 

II – Documento que comprove propriedade ou posse. 

III - Documento que identifique o proprietário ou possuidor. 

IV - Plano de Utilização Pretendida Simplificado nos casos de intervenções em áreas menores 

que 10 (dez) hectares e Plano de Utilização Pretendida com inventário florestal para as demais 

áreas, conforme Anexos II e III, desta Resolução Conjunta. 

V - Planta topográfica planimétrica da propriedade, com coordenadas geográficas, grades de 

coordenadas e representação do uso do solo ou, em caso de áreas acidentadas e a critério do 

órgão ambiental, planta topográfica planialtimétrica, ambas elaboradas por técnico habilitado. 

VI - Croqui para propriedade com área total igual ou inferior a 50 (cinqüenta) hectares. 

 

O PA de regularização ambiental encontra-se instruído com: Planta do Imóvel Georreferenciado; Cópia 

do documento de identidade do requerente; roteiro de localização e croqui de acesso; Requerimento Padrão; 

Estatuto Social da Empresa; Estudo de Alternativa Técnica Locacional; Certidão de Registro Imobiliário; Cópia 
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do FCEI e Plano de Utilização Pretendida (PUP). Registra-se que a análise do PA de AIA ocorre de forma 

integrada ao PA LP+LI, considerando os documentos apresentados em ambos os processos de forma unitária. 

Para subsidiar a análise das intervenções ambientais requeridas e respectivas medidas 

compensatórias fora realizada nova vistoria entre os dias 12 e 13/12/2019 (Relatório de Vistoria N° S 

077/2019). 

Oportuno ressaltar que, embora as intervenções de supressão da cobertura vegetal nativa com destoca 

e de corte de árvores nativas isoladas vivas sejam passíveis de cadastramento no SINAFLOR, neste caso, tal 

procedimento não é necessário. Isso ocorre porque o estado de Minas Gerais passou a adotar a referida 

ferramenta para controle das atividades florestais apenas em 02/05/2018, sendo que os processos de AIA 

formalizados antes desta data continuariam com sua análise unicamente via SIAM, conforme o Memorando-

Circular nº 2/2019/IEF/DG. 

 

Da intervenção em APP 

 

A Lei Estadual nº 20.922/2013 ao dispor sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no 

Estado assim definiu: 

 

Art. 12. A intervenção em APP poderá ser autorizada pelo órgão ambiental competente em 

casos de utilidade pública, interesse social ou atividades eventuais ou de baixo impacto 

ambiental, desde que devidamente caracterizados e motivados em procedimento 

administrativo próprio. (g.n.) 

 

A mesma lei estadual define como sendo de utilidade pública, nos termos do art. 3º, inciso I, alínea “b” 

as obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços públicos de transporte, sistema viário, 

saneamento, gestão de resíduos, energia, telecomunicações, radiodifusão, as instalações necessárias à 

realização de competições esportivas estaduais, nacionais ou internacionais, bem como mineração, exceto, 

neste último caso, a extração de areia, argila, saibro e cascalho. (g.n.) 

 

Ainda quanto ao tema, a Lei Florestal Mineira também assim definiu: 

 

Art. 12. A intervenção em APP poderá ser autorizada pelo órgão ambiental competente em 

casos de utilidade pública, interesse social ou atividades eventuais ou de baixo impacto 

ambiental, desde que devidamente caracterizados e motivados em procedimento 

administrativo próprio. (g.n.) 

 

Fora solicitada intervenção em APP com área total de 2,35ha, dos quais 1,25ha às margens de cursos 

d‟água locais e 1,10ha em área com declividade acima de 45°, com o objetivo de instalação e operação do pit 

de lavra, acessos, travessia, bueiro, portaria, estrutura de apoio, ITM, pátio de alimentação, pátio de produtos e 

pilha de estéril 1, sem supressão de fragmento florestal nativo. Tal local encontra-se antropizado, com 

presença apenas de árvores nativas isoladas vivas, além de vegetação herbácea e arbustiva. 

Conforme descrito no Artigo 12 da Lei Estadual n° 20.922/2013, a intervenção em APP poderá ser 

autorizada pelo órgão ambiental competente em casos de utilidade pública, interesse social ou atividades 

eventuais ou de baixo impacto ambiental, desde que devidamente caracterizados e motivados em 

procedimento administrativo próprio. Neste caso, a mineração requerida enquadra-se como sendo de utilidade 

pública, nos termos do art. 3º, inciso I, alínea “b”, da referida legislação. Relatou-se que o empreendimento 

minerário em questão teve a ADA demarcada conforme a localização do mineral de interesse, não possuindo 

alternativa locacional mais viável do ponto de vista ambiental conforme estudo apresentado pelo 

empreendedor. 
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No caso em análise o pedido de licença ambiental possui como objetivo o aproveitamento econômico 

da jazida de gnaisse existente na área, contribuindo para o suprimento da demanda regional de brita, de 

pedras para fundações e calçamentos, além de materiais para utilização em bases de estradas (solo-brita), 

fl.65, (PA de AIA). 

 

Da supressão da cobertura vegetal nativa com destoca  

 

Informa o empreendedor que a intervenção ambiental ocorrerá, também, em área de vegetação nativa 

do Bioma Mata Atlântica de 5,90 ha para instalação do pit de lavra e acessos, fora de APP e de RL, sendo 1,47 

ha referente à Floresta Estacional Semidecidual (FESD) em estágio médio e 4,43 ha para FESD em estágio 

inicial. 

A Lei Federal nº 11.428/2006, ao dispor sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma 

Mata Atlântica para fins de execução de atividade minerária, destacou: 

 

CAPÍTULO VII 

DAS ATIVIDADES MINERÁRIAS EM ÁREAS DE VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO 

AVANÇADO E MÉDIO DE REGENERAÇÃO  

Art. 32. A supressão de vegetação secundária em estágio avançado e médio de regeneração 

para fins de atividades minerárias somente será admitida mediante:  

I - licenciamento ambiental, condicionado à apresentação de Estudo Prévio de Impacto 

Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA, pelo empreendedor, e desde que 

demonstrada a inexistência de alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto;  

II - adoção de medida compensatória que inclua a recuperação de área equivalente à área do 

empreendimento, com as mesmas características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica e 

sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica, independentemente do disposto no 

art. 36 da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000. (g.n.) 

 

A vegetação caracterizada como FESD em estágio médio está localizada no sopé do afloramento 

rochoso, sendo apresentado censo florestal ou inventário 100% com mensuração de todos os indivíduos 

arbóreos com DAP acima de 5 cm e processamento dos dados utilizando o software “Mata Nativa 2”. O volume 

de madeira com casca foi calculado utilizando a fórmula do CETEC. Foram catalogadas 1.052 árvores de 53 

espécies e 28 famílias, dentre as quais se tem Apuleia leiocarpa (garapa) – 109 indivíduos, Melanoxylon 

braúna (braúna) – 1 indivíduo, Ocotea odorifera (canela-sassafrás) – 4 indivíduos, Zeyheria tuberculosa (ipê-

felpudo) – e indivíduos, Dalbergia nigra (jacarandá-da-Bahia) - 17 indivíduos e Handroanthus serratifolius (ipê 

amarelo) – 29 indivíduos, totalizando 163 indivíduos protegidos. Foram contabilizadas também 33 árvores 

mortas. O dossel foi definido entre 5 e 12 metros, com cerca de 84% dos indivíduos neste intervalo. Tanto 

cipós como epífitas apresentaram baixa ocorrência, sem presença de trepadeiras. A camada de serrapilheira 

apresenta espessura média de 10 cm. A classe diamétrica predominante foi a de 5-10 cm com 57,4 % do total 

de árvores mensuradas. O DAP médio foi de 13,78 cm. O maior valor de importância foi da espécie Guarea 

guidonia (marinheiro), com 20,53 %. Os autores do estudo caracterizaram o fragmento como sendo de estágio 

médio de regeneração. 

O rendimento lenhoso a ser obtido com a supressão da FESD em estágio médio será de, 

aproximadamente, 101,0613 m
3
, o qual será comercializado “in natura” e também utilizado no próprio imóvel 

onde ocorrerão as intervenções ambientais a serem autorizadas. 

Ressalta-se que, conforme descrito no art. 32 da Lei Federal nº 11.428/2006, a supressão de 

vegetação secundária em estágio avançado e médio de regeneração para fins de atividades minerárias 

somente será admitida mediante licenciamento ambiental, condicionado à apresentação de Estudo Prévio de 

Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA, pelo empreendedor, e desde que demonstrada 

a inexistência de alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto, o que fora apresentado e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9985.htm#art36
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discutido nos autos.  

Localizada no topo do afloramento rochoso, a fitofisionomia caracterizada como FESD estágio inicial foi 

inventariada por amostragem casual simples (ACS) com lançamento de 7 parcelas amostrais com 400m
2
 cada 

(20 x 20 metros) e processamento dos dados utilizando o software “Mata Nativa 2”. O volume de madeira com 

casca foi calculado utilizando a fórmula do CETEC. Foram catalogadas 177 árvores de 3 famílias e 3 espécies, 

as quais são Mabea fistulifera (canudo de pito) – 160 indivíduos, Attalea compta (indaiá) – 6 indivíduos e 

Cecropia glaziovii (embaúba) – 1 indivíduo, além de 10 árvores mortas. Não foram amostradas espécies objeto 

de proteção especial. O dossel foi definido como abaixo de 5 metros, com cerca de 70% das árvores 

inventariadas, com altura média inventariada de 5,44m. Ressalta-se que cerca de 60% das árvores 

mensuradas apresentavam altura inferior a 5m, sem observação de cipós, de epífitas e de trepadeiras. A 

serrapilheira é composta por camada fina e pouco presente. A classe diamétrica predominante foi a de 0-10cm 

com 70% do total de árvores mensuradas. O DAP médio foi de 10,94cm. O maior valor de importância foi da 

espécie Mabea fistulifera (canudo de pito), com 58,03%. Os autores do estudo caracterizaram o fragmento 

como sendo de estágio inicial de regeneração. 

O rendimento lenhoso a ser obtido com a intervenção será de, aproximadamente, 202,3651m
3
, o qual 

será comercializado “in natura”. 

Em atendimento ao Artigo 31 da Resolução Conjunta SEMAD/IEF nº 1.905/2013, que determina a 

conferência em campo de pelo menos 10% do quantitativo total de parcelas amostrais do inventário florestal 

apresentado ao órgão ambiental competente, foi aferida a Parcela 3, relativa à supressão de 4,43ha 

caracterizados como estágio inicial de regeneração. Observou-se que o número de indivíduos aferidos pela 

SUPRAM/LM foi de 46, enquanto no estudo o valor foi de 57 (diferença aproximada de 24%). Em relação à 

volumetria de madeira, o cálculo da SUPRAM/LM com base no CAP e na altura total coletados em campo, foi 

de 0,64m
3
 e dos autores do inventário apresentado de 0,747534m

3
, uma diferença de, aproximadamente, 16%. 

A partir de tais informações, considera-se o estudo apresentado satisfatório, afirmativa esta corroborada pelo 

fato do erro de amostragem ter sido inferior a 10% ao nível de 90% de probabilidade, conforme preconiza a 

legislação ambiental vigente. 

Ressalta-se que, conforme descrito no Artigo 25 da Lei Federal nº 11.428/2006, a supressão de 

vegetação secundária em estágio inicial de regeneração do Bioma Mata Atlântica será autorizada pelo órgão 

estadual competente. 

Registra-se que o pedido de licença ambiental se encontra instruído com EIA/RIMA, sendo, 

estabelecidas pelo órgão ambiental, neste PU, as compensações ambientais pertinentes. 

 

Do corte ou aproveitamento de árvores nativas isoladas vivas 

 
A intervenção requerida é caracterizada como sendo corte de 1.167 árvores nativas isoladas vivas, das 

quais 15 espécimes ameaçados de extinção/protegidos, em área de 22,15 ha de pastagem, sendo necessária 

para construção de acessos, pátio de produtos, pátio de beneficiamento, pátio de alimentação, estrutura de 

apoio, ITM, pilha pulmão, pilhas de estéril 1 e 2 e pit de lavra. Todos os indivíduos arbóreos com DAP acima de 

5 cm a serem suprimidos foram descritos no levantamento apresentado (Censo Florestal ou inventário 100%), 

com processamento dos dados utilizando o software “Mata Nativa 2”. O volume de madeira com casca foi 

calculado utilizando a fórmula do CETEC. Fora relatado ainda que o levantamento registrou 54 indivíduos 

mortos, que, conforme a Resolução Conjunta SEMAD/IEF n° 1.905/2013, não dependem de autorização para 

supressão.  

Dentre as 23 famílias catalogadas, registrou-se 45 espécies, dentre as quais se tem Apuleia leiocarpa 

(garapa) – 4 indivíduos, Zeyheria tuberculosa (ipê-felpudo) – 7 indivíduos, Dalbergia nigra (jacarandá-da-Bahia) 

- 2 indivíduos e Handroanthus serratifolius (ipê amarelo) – 2 indivíduos. Em relação à estrutura diamétrica, 

verificou-se que 1038 indivíduos possuem DAP inferior a 20 cm. O estrato médio estava no intervalo 2,72-7,50 
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m, com 90% dos indivíduos amostrados. O maior valor de importância foi da espécie Guarea guidonia 

(marinheiro), com 27,13 %.  

O rendimento lenhoso a ser obtido com a intervenção será de, aproximadamente, 107,4248 m
3
, o qual 

será comercializado “in natura”.  

 
Aproveitamento de material lenhoso 

 

Em relação ao rendimento lenhoso a ser obtido com as intervenções ambientais requeridas de 

410,8512 m
3
, salienta-se que, nos termos da Resolução Conjunta SEMAD/IEF n.º 1.905/2013, deverá ser dado 

aproveitamento socioeconômico a todo produto ou subproduto florestal cortado, colhido ou extraído. Registra-

se, ainda, que o transporte de produtos e subprodutos da flora nativa e exótica provenientes da exploração 

autorizada deve estar acobertado pelos documentos de controle ambiental, conforme previsto em norma. Por 

fim, tem-se que sobre todo produto e subproduto florestal a ser extraído incide a Taxa Florestal, tendo por base 

de cálculo a quantidade liberada, nos termos da lei. Neste caso, também há incidência da taxa de reposição 

florestal nos termos do Artigo 78 da Lei Estadual n° 20.922/2013 e do Artigo 119 do Decreto Estadual n° 

47.749/2019.  

 

Da Anuência Prévia do IBAMA 

 

O Decreto Federal n.º 6.660/2008, que regulamenta os dispositivos da Lei Federal n.º 11.428/2006, 

refere-se da necessidade de anuência do órgão federal de meio ambiente para supressão de vegetação no 

Bioma Mata Atlântica nos seguintes termos: 

 

Art. 19.  Além da autorização do órgão ambiental competente, prevista no art. 14 da 

Lei n.º 11.428, de 2006, será necessária a anuência prévia do Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, de que trata o § 1
o 

do 

referido artigo, somente quando a supressão de vegetação primária ou secundária em 

estágio médio ou avançado de regeneração ultrapassar os limites a seguir 

estabelecidos: 

 

I - cinqüenta hectares por empreendimento, isolada ou cumulativamente; ou 

 

II - três hectares por empreendimento, isolada ou cumulativamente, quando localizada 

em área urbana ou região metropolitana. (g.n.) 

 

Verifica-se pelos dados apresentados nos estudos que a intervenção em vegetação nativa do estágio 

médio de regeneração ocorrerá em área rural, de 1,47 ha, sendo dispensada, portanto, a anuência por parte do 

IBAMA. 

 

6. Reserva Legal e Registro no CAR  

 

O empreendimento encontra-se proposto para área rural denominada Horto Baratinha. O referido 

imóvel encontrava-se inicialmente matriculado no Serviço Registral de Imóveis da Comarca de Antônio Dias, 

M-1586, com área originária de 6.586,8034ha, cuja propriedade era da ArcelorMittal Brasil S.A., fl.38/51; 

1147/1167. 

O registro do referido imóvel foi transferido para o Cartório Imobiliário de Coronel Fabriciano, M-

63.230, conforme Certidão de fls.1169/1176, sendo, proprietária a PEDREIRA UM (R.2-63.242) de área 

denominada Gleba A12, com 314,6973ha. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11428.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11428.htm#art14
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Outro imóvel informado pelo empreendedor trata-se da Fazenda Santa Terezinha, com área originária 

de 109,4480ha, registrado no Cartório Imobiliário de Coronel Fabriciano, M-878, fls.1175; cuja propriedade 

verifica ser do Sr. Célio Edson Alves de Azevedo. Tal imóvel destina-se às propostas de compensação por 

intervenção no Bioma Mata Atlântica, bem como, de árvores isoladas e indivíduos protegidos, conforme se 

verifica da Certidão de Anuência conferida pelo proprietário, fl. 245 (PA de AIA). 

Apresentou o empreendedor cópia do Protocolo de Inscrição do Imóvel Rural no SICAR-MG e o 

Recibo de Inscrição do Imóvel Rural no CAR datado de 28/10/2014, fls.435/439; 1177/1182. 

Quanto aos recibos de inscrição no CAR apresentados e averiguados no SICAR das Fazendas Horto 

Baratinha e Santa Terezinha, seguem considerações: 

 

- Fazenda Horto Baratinha (Matrícula n° 63.242 – R.2) – Recibo MG-3119401-1F5D4F2284E849DC90635 

F27E9025725: área total declarada de 315,68 ha, remanescente de vegetação nativa de 107,35 ha, área de 

uso consolidado de 209,99 ha, área de uso restrito de 43,80 ha e APP de 50,18 ha, não sendo descrita área de 

reserva legal. A Figura 5 traz a localização do imóvel e do empreendimento proposto, bem como as 

intervenções ambientais requeridas e áreas de compensação. As APPs do imóvel encontram-se tanto 

degradadas como cobertas por vegetação nativa. Deve-se ressaltar que há RL averbada à margem da 

matrícula n° 63.242 em área de 1.425,54 ha relativa à área total do imóvel, sendo que a empresa Pedreira Um 

Ltda possui área de 314,6973 ha (R.2-63.242) e que o CAR apresentado compreendeu apenas o registro desta 

última. Nesta fazenda será instalado, caso autorizado, o empreendimento, bem como será instituída servidão 

ambiental como parte da compensação ambiental por intervenção do Bioma Mata Atlântica, além da execução 

das medidas compensatórias pelo corte de árvores nativas isoladas vivas e por intervenção em APP (3 áreas). 

 
Figura 6. Fazenda Horto Baratinha. 

 
Fonte: Google Earth Pro, 2020. Elaborado por SUPRAM/LM com base na documentação apensada aos autos. Nota 

explicativa: área do imóvel (polígono amarelo), APPs (polígono azul claro), ADA do empreendimento (polígono vermelho), 

FESD inicial a ser suprimida (polígono laranja), FESD médio a ser suprimida (polígono verde claro) e árvores nativas 

isoladas vivas a serem suprimidas (pontos vermelhos/vinhos). Áreas de compensação ambiental: por intervenção no Bioma 

Mata Atlântica (polígono verde escuro), por intervenção em APP (polígono azul escuro) e pelo corte de árvores nativas 

isoladas vivas (polígono cinza). 
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- Fazenda Santa Terezinha (Matrícula n° 878) - Recibo MG-3103009-2D754C38B5C747E2ABFAA 

456FC17E9D0: área total declarada de 110,18 ha, remanescente de vegetação nativa de 24,51 ha, área de 

uso consolidado de 85,24 ha, APP de 13,56 ha e RL averbada de 21,92 ha, esta última localizada em área 

comum, conforme Figura 6. As APPs do imóvel encontram-se, sobretudo, degradadas com pequenas áreas 

cobertas por vegetação nativa, enquanto a área de RL está integralmente coberta por vegetação nativa do 

Bioma Mata Atlântica, com sua demarcação em consonância com a averbação constante à margem da 

matrícula. Registra-se que este imóvel destina-se apenas à proposta de compensação por intervenção no 

Bioma Mata Atlântica (recuperação) em área de 1,47 ha, não sendo prevista a realização de intervenção 

ambiental. 

 
Figura 7. Fazenda Santa Terezinha. 

 
Fonte: Google Earth Pro, 2020. Elaborado por SUPRAM/LM com base na documentação apensada aos autos. Nota 

explicativa: área do imóvel (polígono amarelo), áreas de reserva legal (polígonos verdes), APPs (polígono azul) e área de 

compensação por intervenção no Bioma Mata Atlântica (polígono vermelho). 

 

Em relação às áreas de RL descritas no CAR, verificou-se que as mesmas atenderam o percentual 

mínimo estabelecido pela legislação ambiental vigente. Verificou-se ainda que a ADA do empreendimento, as 

áreas de RL descritas no CAR e as áreas propostas para compensação ambiental não se sobrepõe umas às 

outras. Por tal motivo, nos termos do Artigo 88, Parágrafo 1°, do Decreto Estadual n° 47.749/2019, sugere-se a 

aprovação da localização das áreas de reserva legal das Fazendas Santa Terezinha e Horto Baratinha. A 

recuperação das APPs degradadas deverá ser realizada parcialmente através do cumprimento de medida 

compensatória sugerida neste parecer. As demais APPs degradadas de ambas as fazendas que não são 

objeto de compensação deverão ser recuperadas, até a regulamentação do PRA em âmbito estadual, no prazo 

de 20 anos, abrangendo, a cada dois anos, no mínimo 1/10 (um décimo) da área total necessária à sua 
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complementação, conforme estabelecido nos termos do Artigo 86, Parágrafo 3°, do Decreto Estadual n° 

47.749/2019, sendo proposta condicionante específica para tal finalidade. 

 

7. Compensação ambiental 

 

Compensação por intervenção em áreas de preservação permanente – Resoluções Conama n
os

 

369/2006 e 429/2011 e Instrução de Serviço SEMAD n° 004/2016 

 

A Resolução CONAMA n.º369/2006 dispõe em seu art.5º que o órgão ambiental competente 

estabelecerá, previamente à emissão da autorização para a intervenção ou supressão de vegetação em APP, 

as medidas ecológicas, de caráter mitigador e compensatório. 

A Instrução de Serviço SEMAD n.º004/2016 dispôs sobre os procedimentos para compensação 

ambiental decorrente da intervenção com ou sem supressão de vegetação nativa em APP. 

O empreendedor apresentou proposta de Compensação por Intervenção em APP, fls. 455/540 (PA de 

AIA). Considera-se, do ponto de vista jurídico, que a área proposta para a referida compensação encontra-se 

no interior da Fazenda Horto Baratinha, M-63.230, de propriedade da PEDREIRA UM, cuja descrição e análise 

será abordada no Controle Processual. 

O empreendedor apresentou Projeto Técnico de Reconstituição da Flora (PTRF) contemplando a 

recuperação de APP degradada de 2,35 ha, seguindo a proporção 1:1. A área proposta para a referida 

compensação encontra-se no interior da Fazenda Horto Baratinha, Matrícula 63.242, de propriedade da 

Pedreira Um Ltda, localizada na mesma sub-bacia da ADA do empreendimento (Rio Piracicaba), nas APPs do 

Córrego Doze A, do Ribeirão Cocais Pequeno e de nascente localizada ao sul da lavra. Os memoriais 

descritivos com coordenadas UTM encontram-se nas páginas 471, 472 e 473 do Processo de AIA/APEF n° 

05627/2014. 

O plantio será realizado pelo método de quincôncio seguindo o espaçamento 3 x 3 metros, com 

introdução de 2.611 mudas. Entre as páginas 478 e 481 do processo de AIA encontra-se a listagem com as 

espécies nativas que poderão ser utilizadas na recuperação ambiental proposta. 

Serão realizadas as seguintes etapas para implantação e manejo do plantio: cercamento e aceiramento 

da área, combate à formiga (isca granulada); preparo do solo (roçada/capina); coveamento (covas com 

dimensão de 50 cm x 50 cm x 50 cm); adubação química e orgânica de plantio conforme análise de solo; 

calagem; plantio (período chuvoso); replantio (2 meses após o plantio); tratos culturais – roçada, coroamento 

(diâmetro de 60-80 cm), aceiramento, combate de pragas e doenças; monitoramento frequente para correção 

de possíveis falhas no plantio durante um período mínimo de 3 anos. 

Após análise da proposta de compensação, tendo em vista o atendimento de critérios técnicos e legais 

aplicáveis ao caso em tela, especialmente das Resoluções CONAMA n
os

 369/2006 e 429/2011 e Instrução de 

Serviço SEMAD n° 004/2016, considera-se a proposta apresentada satisfatória. Importante ressaltar que o 

Artigo 42 do Decreto Estadual n° 47.749/2019 traz que as compensações por intervenções ambientais, 

aprovadas pelo órgão ambiental competente, serão asseguradas por meio de Termo de Compromisso de 

Compensação Florestal - TCCF ou por condicionante do ato autorizativo, sendo esta última a opção sugerida 

neste parecer. 

 

Compensação ambiental prevista na Lei do SNUC – Lei Federal nº 9.985/2000; 

 

A Lei Federal n.º 9.985/2000 que regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição 

Federal de 1988 e institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, determina, dentre 

outros, em seu art. 36, que:  
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Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental, 

assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em estudo de impacto 

ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a 

implantação e manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, de 

acordo com o disposto neste artigo e no regulamento desta Lei. (g. n.) 

  

Em Minas Gerais o Decreto Estadual n.º 45.175/2009 veio estabelecer a metodologia para gradação 

dos impactos ambientais, bem como os procedimentos para fixação e aplicação da compensação ambiental. 

  O art. 1º da norma acima citada define significativo impacto ambiental como: 

  

Para os fins deste Decreto, considera-se:  

  

I - Significativo Impacto Ambiental: impacto decorrente de empreendimentos e atividades 

considerados poluidores, que comprometam a qualidade de vida de uma região ou 

causem danos aos recursos naturais. (g. n.) 

  

O Decreto n.º 45.629/2011 alterou o Decreto nº 45.175/2009, e definiu em seu art. 10: 

 

Os impactos ambientais de empreendimentos sujeitos à compensação ambiental na fase de 

revalidação da licença de operação, em processo de licenciamento ou já licenciados e com 

processos de compensação ambiental em análise serão identificados nos estudos ambientais 

solicitados pelo órgão ambiental, inclusive e, se for o caso, no EIA/RIMA. (g. n.) 

 

Assim, restritivamente, a legislação estadual prevê a incidência da Compensação Ambiental mesmo 

em Processos Administrativos instruídos com estudos que não sejam o EIA/RIMA, o que não caracteriza-se o 

presente expediente, uma vez que o presente processo encontra-se instruído com EIA/RIMA. 

Deste modo, vez que o processo em tela é considerado como sendo de significativo impacto ambiental, 

instruído com EIA/RIMA, há incidência da compensação ambiental estabelecida no Art. 36 da Lei Federal n° 

9.985/2000. O cumprimento de tal compensação configura como condicionante do presente parecer, nos 

termos da Portaria IEF n° 55/2012, sendo que a proposta a ser apresentada pelo empreendedor deverá ser 

analisada e deliberada pela GCA/IEF. 

A equipe interdisciplinar da SUPRAM-LM conclui, então, pela aplicabilidade da Compensação 

Ambiental por caracterizar a intervenção como significativo impacto, a saber: presença de espécies ameaçadas 

de extinção da fauna, alteração das águas superficiais com deposição do estéril proveniente do beneficiamento 

do (gnaisse), supressão de vegetação com comprometimento da paisagem natural e fragmentação de habitats, 

interferência em áreas prioritárias para a conservação, introdução ou facilitação de dispersão de espécies 

alóctones (invasoras), aumento da erodibilidade do solo, dentre outros fatores de relevância que serão 

avaliados pelo órgão ambiental competente, nos termos da legislação vigente. 

 

 

Compensação pelo corte de árvores nativas isoladas vivas protegidas por lei/ameaçadas de extinção – 

Decreto Estadual n° 47.749/2019 e legislação específica 

 

 

Considerando a revogação da Deliberação Normativa COPAM n° 114/2008 e a publicação do Decreto 

Estadual n° 47.749/2019, tem-se que a exigência legal para compensação ambiental pelo corte de árvores 

nativas isoladas vivas passou a ser apenas para àqueles indivíduos protegidos e/ou ameaçados de extinção. 

Por tal motivo, foi apresentada pelo empreendedor nova proposta de medida compensatória considerando a 

mudança trazida pela atual legislação. O Artigo 73 do decreto supracitado traz que: 
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“Art. 73. A autorização de que trata o art. 26 dependerá da aprovação de proposta de 

compensação na razão de dez a vinte e cinco mudas da espécie suprimida para cada 

exemplar autorizado, conforme determinação do órgão ambiental. 

 

§ 1º A compensação prevista no caput se dará mediante o plantio de mudas da espécie 
suprimida em APP, em Reserva Legal ou em corredores de vegetação para estabelecer 
conectividade a outro fragmento vegetacional, priorizando-se a recuperação de áreas ao redor 
de nascentes, das faixas ciliares, de área próxima à Reserva Legal e a interligação de 
fragmentos vegetacionais remanescentes, na área do empreendimento ou em outras áreas de 
ocorrência natural. 

 
§ 2º A definição da proporção prevista no caput levará em consideração o grau de ameaça 
atribuído à espécie e demais critérios técnicos aplicáveis. 
 
§ 3º Na inviabilidade de execução da compensação na forma do § 1º será admitida a 
recuperação de áreas degradadas em plantio composto por espécies nativas típicas da região, 
preferencialmente do grupo de espécies que foi suprimido, em sua densidade populacional de 
ocorrência natural, na razão de vinte e cinco mudas por exemplar autorizado, em área 
correspondente ao espaçamento definido em projeto aprovado pelo órgão ambiental, nas áreas 
estabelecidas no § 1º. 
 
§ 4º A compensação estabelecida neste artigo não se aplica às espécies objeto de 
proteção especial, cuja norma de proteção defina compensação específica.” (g.n.) 

 

Os dados apresentados nos estudos informam da necessidade de supressão de 1.167 árvores nativas 

isoladas vivas, das quais 15 são objeto de proteção especial, sendo apresentada proposta de compensação 

ambiental nos termos do Decreto Estadual n° 47.749/2019 e legislação específica da seguinte forma: 

 

- Corte de 15 árvores nativas isoladas protegidas: proporção de 25:1, com plantio de 375 mudas; 

- Supressão de 163 árvores protegidas localizadas em fragmento florestal nativo: proporção de 25:1, 

com plantio de 4.075 mudas. 

- Total: 4.450 mudas. 

 

O plantio será realizado pelo método de quincôncio seguindo o espaçamento 3 x 2 metros (totalizando 

2,67 ha) na mesma sub-bacia da intervenção (Rio Piracicaba) em uma área disponível de 15,01 ha na Fazenda 

Horto Baratinha (Matrícula n° 63.242). Verificou-se que a área proposta para compensação pelo corte de 

árvores isoladas é superior ao mínimo necessário, sendo relatado pelo empreendedor que tal proposta visa 

não atender somente ao disposto na legislação vigente, mas também o ganho ambiental com a instalação do 

empreendimento proposto.  

Entre as páginas 265 e 276 do Processo de AIA/APEF n° 05627/2014 encontram-se os memoriais 

descritivos com coordenadas UTM das áreas propostas e entre as páginas 280 e 283 do referido processo 

tem-se a listagem com as espécies nativas que poderão ser utilizadas na recuperação ambiental proposta. 

Serão realizadas as seguintes etapas para implantação e manejo do plantio: cercamento e aceiramento 

da área, combate à formiga (isca granulada); preparo do solo (roçada/capina); coveamento (covas com 

dimensão de 50 cm x 50 cm x 50 cm); adubação química e orgânica de plantio conforme análise de solo; 

calagem; plantio (período chuvoso); replantio (2 meses após o plantio); tratos culturais – roçada, coroamento 

(diâmetro de 60-80 cm), aceiramento, combate de pragas e doenças; monitoramento frequente para correção 

de possíveis falhas no plantio durante um período mínimo de 3 anos. 

Após análise da proposta de compensação, tendo em vista o atendimento de critérios técnicos e legais 

aplicáveis ao caso em tela, especialmente do Decreto Estadual n° 47.749/2019 e demais legislações 

específicas, considera-se a proposta apresentada satisfatória. Importante ressaltar que o Artigo 42 do Decreto 
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Estadual n° 47.749/2019 traz que as compensações por intervenções ambientais, aprovadas pelo órgão 

ambiental competente, serão asseguradas por meio de Termo de Compromisso de Compensação Florestal - 

TCCF ou por condicionante do ato autorizativo, sendo esta última a opção sugerida neste parecer. 

Ressalta-se que a exigência da compensação por intervenção no Bioma Mata Atlântica (supressão de 

indivíduos protegidos em fragmento florestal) tem procedimento definido em outro dispositivo legal, que não se 

confunde com o Artigo 73 do Decreto Estadual n° 47.749/2019. Deve-se destacar também que a proporção 

para compensação pelo corte dos dois ipês amarelos isolados deverá compreender o plantio de uma a cinco 

árvores por cada exemplar suprimido, conforme disposto na Lei Estadual n° 20.308/2012, sendo que o 

empreendedor apresentou proposta de 25:1, considerando, sobretudo, o ganho ambiental. 

 

Compensação por intervenção do Bioma Mata Atlântica – Lei Federal n° 11.428/2006, Decreto Federal n° 

6.660/2008, Decreto Estadual n° 47.749/2019, Portaria IEF n° 30/2015 e Instrução de Serviço SISEMA n° 

02/2017 

 

Conforme disposto no Artigo 47 do Decreto Estadual n° 47.749/2019, a competência para análise e 

deliberação da proposta de compensação é do órgão responsável pela análise do processo de intervenção 

ambiental, neste caso, é da SEMAD. Ressalta-se que, de acordo com os Artigos 17 e 32 da Lei Federal n° 

11.428/2006, somente será exigida medida compensatória quando o fragmento florestal secundário a ser 

suprimido estiver em estágio médio e/ou avançado de regeneração. Portanto, a supressão da cobertura vegetal 

nativa em estágio inicial requerida em área de 4,43 ha não é passível desta compensação ambiental. 

Em relação à compensação por supressão da cobertura vegetal nativa em estágio médio do Bioma 

Mata Atlântica em área de 1,47 ha, ressalta-se que o empreendedor apresentou a seguinte proposta: 

 

- Constituição de servidão ambiental: localizada na Fazenda Horto Baratinha, Matrícula 63.242, 

onde ocorrerá a supressão da cobertura vegetal nativa, foi proposta a instituição de servidão ambiental em 

área de 1,47 ha, cujo memorial descritivo com coordenadas UTM encontra-se à página 389 do Processo de 

AIA/APEF n° 05627/2014, fora de APP e de RL, ocupada por vegetação nativa caracterizada como Floresta 

Estacional Semidecidual em estágio médio de regeneração com coeficiente de similaridade florística de 

Jaccard entre a área inventariada da compensação e àquela a ser suprimida de 26,2%, portanto, acima de 

25%, que é o limite para que duas formações florestais sejam consideradas similares. Além disto, foi feito 

caminhamento por 700 metros da área proposta para levantamento de todas as espécies encontradas, com 

novo cálculo de similaridade, onde o coeficiente foi de 41,8 %. Colocar quadro pg. 405  

Em relação à compensação pela supressão de indivíduos protegidos na área de FESD médio, deve ser 

ressaltado que a mesma deverá ser realizada através da constituição da servidão ambiental, além de tais 

espécies serem priorizadas na recuperação proposta, sem, contudo, serem exigidos quantitativos 

diferenciados. Isso ocorre porque o parâmetro que define a compensação por intervenção no Bioma Mata 

Atlântica é área (dobro da supressão) e não quantidade de mudas como ocorre para árvores isoladas nativas 

vivas. 

Registra-se que a área proposta, após a aprovação da constituição da servidão ambiental, deverá ser 

isolada com colocação de placa informativa sobre a vedação legal do uso do solo naquele local. 

 

- Recuperação de área equivalente: foi proposta a recuperação de área na forma de reflorestamento 

com espécies nativas da região em área de 1,47 ha na Fazenda Santa Terezinha, Matrícula 878, de 

propriedade do Sr. Célio Edson Alves de Azevedo, que anuiu a realização de tal compensação em seu imóvel, 

ocupada atualmente por braquiária e árvores nativas isoladas vivas. Após a recuperação do local proposto, 

será formado corredor ecológico com a reserva legal do imóvel, imóvel este localizado na mesma sub-bacia 

hidrográfica da supressão da vegetação. O memorial descritivo com coordenadas UTM da área proposta 
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encontram-se nas páginas 421 e 422 do Processo de AIA/APEF n° 05627/2014, enquanto que nas páginas de 

427 a 431 fora apresentada listagem das espécies nativas que poderão ser utilizadas. O plantio será realizado 

pelo método de quincôncio seguindo o espaçamento 3 x 2 metros, com introdução de 2.450 mudas. Entre as 

páginas 427 e 430 do processo de AIA encontra-se a listagem com as espécies nativas que poderão ser 

utilizadas na recuperação ambiental proposta. 

Serão realizadas as seguintes etapas para implantação e manejo do plantio: cercamento e aceiramento 

da área, combate à formiga (isca granulada); preparo do solo (roçada/capina); coveamento (covas com 

dimensão de 50 cm x 50 cm x 50 cm); adubação química e orgânica de plantio conforme análise de solo; 

calagem; plantio (período chuvoso); replantio (2 meses após o plantio); tratos culturais – roçada, coroamento 

(diâmetro de 60-80 cm), aceiramento, combate de pragas e doenças; monitoramento frequente para correção 

de possíveis falhas no plantio durante um período mínimo de 3 anos. 

Ressalta-se que, conforme o Artigo 51, Parágrafo 1°, do Decreto Estadual n° 47.749/2019, no cômputo 

da área de compensação relativas às modalidades de servidão ambiental e recuperação, devem ser 

excetuadas as áreas de preservação permanente e áreas de reserva legal, o que foi comprovado nos autos. 

Considerando o exposto, infere-se que a proposta apresentada atende a determinação do Artigo 49 

Decreto Estadual n° 47.749/2019, conforme descrito abaixo: 

 

Art. 49. Para fins de cumprimento do disposto no art. 17 e no inciso II do art. 32 da Lei Federal 
nº 11.428, de 2006, o empreendedor deverá, respeitada a proporção estabelecida no art. 48, 
optar, isolada ou conjuntamente, por: 
 
I - destinar área, para conservação, com as mesmas características ecológicas, na 
mesma bacia hidrográfica de rio federal, sempre que possível na mesma sub-bacia 
hidrográfica e, nos casos previstos nos arts. 30 e 31 da Lei Federal nº 11.428, de 2006, 
em áreas localizadas no mesmo município ou região metropolitana, em ambos os casos 
inserida nos limites geográficos do Bioma Mata Atlântica; (g.n.) 

 
II - destinar ao Poder Público, área no interior de Unidade de Conservação de domínio público, 
pendente de regularização fundiária, inserida nos limites geográficos do bioma Mata Atlântica, 
independente de possuir as mesmas características ecológicas, desde que localizada na 
mesma bacia hidrográfica de rio federal, no Estado de Minas Gerais e, sempre que possível, na 
mesma sub-bacia hidrográfica, observando-se, ainda, a obrigatoriedade da área possuir 
vegetação nativa característica do Bioma Mata Atlântica, independentemente de seu estágio de 
regeneração. 

 

Em relação à inclusão de recuperação de parte da área (50%) na proposta da compensação florestal 

por intervenção no Bioma Mata Atlântica, registra-se que tal modalidade encontra-se prevista no Artigo 32 da 

Lei Federal n° 11.428/2006: 

Art. 32.  A supressão de vegetação secundária em estágio avançado e médio de regeneração 

para fins de atividades minerárias somente será admitida mediante:  

I - licenciamento ambiental, condicionado à apresentação de Estudo Prévio de Impacto 

Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA, pelo empreendedor, e desde que 

demonstrada a inexistência de alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto;  

II - adoção de medida compensatória que inclua a recuperação de área equivalente à 

área do empreendimento, com as mesmas características ecológicas, na mesma bacia 

hidrográfica e sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica, 

independentemente do disposto no art. 36 da Lei n
o
 9.985, de 18 de julho de 2000. (g.n.) 
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Sendo assim, verificou-se que as modalidades de compensação ambiental escolhidas pelo 

empreendedor estão em consonância com o disposto na legislação ambiental vigente, sendo passível de 

aprovação. O Artigo 42 do Decreto Estadual n° 47.749/2019 traz que as compensações por intervenções 

ambientais, aprovadas pelo órgão ambiental competente, serão asseguradas por meio de Termo de 

Compromisso de Compensação Florestal - TCCF ou por condicionante do ato autorizativo, sendo esta última a 

opção sugerida neste parecer. Tal sugestão deve-se ao fato da necessidade do compromisso a ser firmado 

perante o órgão ambiental depender de averbação à margem da matrícula do imóvel. 

 

Compensação ambiental prevista no Art. 75 da Lei Estadual n° 20.922/2013 e Portaria IEF n° 27/2017 

 

O Art. 75 da Lei Estadual n.º 20.922/2013 determina que:  

 

Art. 75. O empreendimento minerário que dependa de supressão de vegetação nativa 

fica condicionado à adoção, pelo empreendedor, de medida compensatória florestal que 

inclua a regularização fundiária e a implantação de Unidade de Conservação de 

Proteção Integral, independentemente das demais compensações previstas em lei. 

 

§ 1º A área utilizada como medida compensatória nos termos do caput não será inferior 

àquela que tiver vegetação nativa suprimida pelo empreendimento para extração do bem 

mineral, construção de estradas, construções diversas, beneficiamento ou estocagem, 

embarque e outras finalidades. 

 

§ 2º O empreendimento minerário em processo de regularização ambiental ou já 

regularizado que ainda não tenha cumprido, até a data de publicação desta Lei, a 

medida compensatória instituída pelo art. 36 da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, 

continuará sujeito ao cumprimento das obrigações estabelecidas no artigo citado. 

 

No caso em apreço verifica-se que o empreendimento minerário promoverá a supressão de vegetação 

nativa em área de 5,90 ha, motivo pelo qual deverá incidir, também, a Compensação Minerária. 

Posto isto, configura como condicionante deste parecer a formalização de processo de compensação 

ambiental a que se refere o Art. 75 da Lei Estadual n° 20.922/2013 perante a Gerência de Compensação 

Ambiental do Instituto Estadual de Florestas (GCA/IEF), nos termos da Portaria IEF n° 27/2017. 

 

8. Aspectos/Impactos Ambientais e Medidas Mitigadoras 

 

- Geração de Efluentes Líquidos: Os efluentes líquidos gerados nesta atividade minerária serão constituídos 

essencialmente por resíduos de óleos e graxas resultantes da manutenção e abastecimento de máquinas, 

veículos e equipamentos, além dos esgotos domésticos procedentes das instalações sanitárias existentes em 

algumas edificações de apoio a mineração. 

 

 Resíduos de Óleos e Graxas: Estes efluentes serão gerados no ambiente da mineração nas 

operações de abastecimento de óleo combustível, troca de óleo lubrificante, na manutenção e na 

lavação de caminhões, pás mecânicas e compressores. No caso específico desta mineração, em razão 

do número de fontes, entre máquinas, veículos e equipamentos, este impacto pode ser considerado 

como de média magnitude, mas devendo ser considerado de grande importância, levando-se em conta 

o elevado potencial poluidor do solo e dos cursos d‟água por este tipo de resíduo.  

Medida mitigadora:  
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 Construir oficina mecânica com sistema de drenagem para o efluente oleoso, a ser utilizada para a 

manutenção de máquinas e caminhões, com parte da área coberta e com piso impermeabilizado e 

direcionamento do efluente oleoso para a caixa separadora de óleos e graxas; 

 Construir sistema separador água-óleo (caixa SAO) para receber os efluentes da oficina mecânica, 

lavador de veículos, posto de combustível; 

 Monitorar a qualidade dos efluentes da caixa separadora de óleos e águas, através de análises 

rotineiras, para verificar a eficiência da mesma; 

 Os resíduos de óleos e graxas deverão ser coletados rotineiramente das caixas de separação de 

óleos/graxas/água e acondicionados em recipiente adequado (tambor metálico), com tampa 

hermeticamente fechada, de onde serão encaminhados até as indústrias que realizam o re-refino, 

juntamente com o óleo lubrificante (queimado) retirado dos motores e de outros equipamentos. 

 

 Esgoto doméstico: Os esgotos domésticos serão gerados nas instalações sanitárias em algumas das 

dependências da mineração, mais exatamente na edificação de apoio da mineração (vestiário e 

instalações sanitárias do escritório). Este impacto pode ser considerado como de pequena magnitude, 

em razão do limitado número de funcionários (63) que permanecerão diuturnamente na pedreira. 

Entretanto, deve-se considerá-lo de grande importância, pelo elevado risco de contaminação dos 

cursos d‟água superficiais próximos e o lençol freático, com efluentes portadores de excretas humanas, 

potencialmente portadoras de microorganismos patogênicos de veiculação hídrica. 

Medida mitigadora: Os esgotos domésticos das instalações sanitárias serão conduzidos ao sistema 

fossa/filtro e o efluente tratado lançado em vala de infiltração (sumidouro), portanto o refeitório, instalações 

sanitárias e banheiros para os funcionários, serão construídos com sistema de coleta e tratamento de esgoto 

através de fossa séptica e filtro anaeróbio. Será realizado o monitoramento dos efluentes da fossa séptica/filtro 

anaeróbio para comprovar a eficiência do sistema de tratamento de esgoto implantado. 

 

- Geração de Efluentes Atmosféricos:  

 Poeiras: Na atividade minerária em foco, a poeira pode ser gerada em vários locais, constituindo-se no 

principal impacto incidente sobre a atmosfera, podendo contribuir para a degradação da qualidade do 

ar na região de entorno do empreendimento. Devem ser distinguidas as partículas mais finas, que 

constituem os materiais em suspensão, das partículas mais grosseiras, que integram a fração 

designada como poeiras sedimentáveis. As partículas mais finas, por serem mais facilmente inaláveis, 

são as mais nocivas à saúde. As fontes de emissão de poeiras são múltiplas, destacando-se: 

- na instalação de tratamento, durante as operações de britagem, peneiramento e transporte por 

correias; 

- nas operações de perfuração e desmonte de rocha, sobretudo aquelas relacionadas ao fogo primário; 

- na movimentação de máquinas, particularmente os caminhões que fazem o transporte interno das 

pedras brutas das frentes de lavra para a instalação de tratamento, gerando-se poeira ao longo dos 

acessos; 

- no transporte de estéril constituído por solos e rocha alterada para a formação da pilha estoque, 

gerando poeira na báscula dos caminhões e ao longo dos acessos;  

- nas pilhas de produtos (especialmente o pó de pedra) que permanecem em estoque nos pátios 

sofrendo a ação contínua dos ventos;  

- no transporte dos produtos até o destino final.  

O empoeiramento na mina é um impacto ambiental nocivo ao próprio ambiente de trabalho, 

contribuindo para o surgimento de problemas respiratórios e desconforto aos funcionários.  Nesta mineração, a 

geração de poeiras será considerada como um impacto de grande magnitude, sobretudo nas imediações da 
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instalação de britagem, e de média importância, devido a razoável distância às habitações, assim como das 

condições favoráveis de dispersão atmosférica neste meio rural.  

 

 Geração de Gases: Os gases gerados na pedreira originam-se da combustão de óleo diesel em 

máquinas e caminhões, e também na detonação de explosivos. As fontes relacionadas ao 

funcionamento de motores a combustão não são numerosas, incluindo pás carregadeiras, caminhões e 

dois compressores, que serão utilizados nas operações da lavra, além dos caminhões de compradores 

que visitarão o empreendimento. As emissões para a atmosfera são constituídas essencialmente por 

óxidos de nitrogênio, hidrocarbonetos, monóxido de carbono e material particulado (fuligem/poeira). 

Com relação aos poluentes resultantes da utilização de explosivos, enfatiza-se o fato de que as 

detonações primárias são de pequena freqüência, duas vezes por mês, e curta duração, assim como 

serão realizadas em ambiente aberto, minimizando os seus efeitos. Os gases gerados, que variam 

conforme o tipo de explosivo, incluem CO2, CO, NO2 e H2S. Em ambos os casos, vale a atenuante de 

que as condições geográficas locais favorecem a uma razoável dispersão atmosférica, resultando em 

um impacto de pequena importância e pequena magnitude, em relação às áreas vizinhas. 

 

Medidas mitigadoras: Fazer a aspersão de água em pontos estratégicos do sistema de britagem, como na 

alimentação dos britadores e das peneiras vibratórias; nos acessos internos e pátios, visando reduzir a 

emissão de poeira devido à movimentação de máquinas, caminhões e veículos diversos; 

 

Resíduos Sólidos: Os resíduos sólidos gerados nesta mineração serão constituídos, principalmente, pelo 

material estéril da jazida, constituído por solos e rochas alteradas que encobrem parcialmente a rocha sã, e 

que serão removidos periodicamente durante a lavra. São também resíduos sólidos os materiais descartáveis e 

sucatas geradas nas proximidades da oficina e escritório/almoxarifado, além de recipientes de óleos e graxas, 

como latas e tambores. No seu conjunto, a geração destes resíduos pode ser considerada como um impacto 

de média magnitude, em razão do volume de material estéril que não é elevado, porém de grande importância, 

face à necessidade de disposição adequada destes materiais para que não representem um risco de erosão e 

assoreamento das coleções hídricas locais. 

Medidas mitigadoras: A parte contendo rocha intemperizada será utilizada para a regularização do piso das 

estradas internas e praça de serviços, o restante (material terroso) será acondicionado na pilha de estéril. 

Outras medidas a serem adotadas serão:  

- o recolhimento do lixo, impedindo a sua dispersão na área do empreendimento, tanto na frente de lavra 

quanto na área da unidade de beneficiamento e oficina, nas quais deverão ser mantidos recipientes em bom 

estado de conservação, com tampas, para servir de depósito temporário. Este lixo deverá ser recolhido 

fazendo-se a seleção dos materiais recicláveis como papelão, metais, vidros e plásticos. Os materiais 

inservíveis serão periodicamente conduzidos até o aterro sanitário municipal; 

- Recolher as sucatas e armazená-las em local apropriado para que sejam destinadas às indústrias de 

reciclagem, impedindo-se assim a dispersão de poluentes como metais pesados e outros resíduos para o meio 

ambiente; 

 

IMPACTO SOBRE O MEIO BIÓTICO 

 

Impacto Sobre a Cobertura Vegetal: As formações naturais encontram-se bastante alteradas em função das 

atividades desenvolvidas na propriedade. A supressão da vegetação atingirá áreas de pastagem abandonada 

(28,54 ha) na área das pilhas de estéril, beneficiamento e área de apoio e pequenos remanescentes de mata 

estacional em regeneração (estágio inicial) na área de lavra (4,2 ha). Dos biótopos de vegetação reconhecidos 

na área de diretamente afetada, a supressão da vegetação de Floresta Estacional Semidecidual obviamente 
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produzirá um impacto ambiental mais relevante. No caso da supressão de gramíneas, estas causam menor 

impacto, além de apresentar potencial para imediato e grande aproveitamento nos serviços de recuperação 

ambiental de outras áreas. A supressão de vegetação, mesmo de pequena extensão, implica sempre na 

redução de habitats, com recuperação apenas depois de um certo período, quando os espaços forem liberados 

e efetivamente receberem trabalhos de recuperação. A supressão vai ocorrer nas fases de implantação e 

operação da mina. Este Impacto ambiental é classificado como de média magnitude, de média importância e 

parcialmente reversível. 

Medidas mitigadoras: realizar a supressão da cobertura vegetal nativa para instalação do empreendimento de 

forma parcelada e progressiva, à medida de sua necessidade mais imediata, evitando exposição 

desnecessária de superfícies desnudas suscetíveis a processos erosivos, devendo ser adotadas todas as 

medidas descritas no PCA, tais como delimitação da área de supressão com estacas e fitas zebradas, 

limitação na velocidade de supressão para permitir fuga da fauna nativa e limpeza prévia do sub-bosque. 

Deverão ser adotadas as medidas descritas no Programa de Resgate e Recomposição Ecológica da Flora 

(PCA) antes e durante à supressão da vegetação com recolhimento de plântulas e indivíduos jovens a partir da 

identificação e demarcação de árvores matrizes, coleta de sementes e do banco de sementes do solo, além do 

resgate de exemplares de cada espécie de bromélia, orquídea e liana existentes na área de supressão, 

independentemente da condição de ameaça. Os espécimes resgatados deverão ser transplantados 

preferencialmente no mesmo dia da coleta ou armazenados em sacos plásticos dentro da área do viveiro até 

que os trabalhos de plantio possam ser realizados em áreas seguras. No caso das sementes, estas serão 

semeadas em sacos plásticos e mantidas no viveiro até que possam ser levadas ao campo. O plantio será 

iniciado na primeira estação chuvosa após o resgate da flora, devendo ser priorizadas APPs degradadas, 

sendo que parte das mudas também poderá ser utilizada em atividades de Educação Ambiental. 

 

Impacto Sobre a Fauna: Embora as atividades minerárias possam expor à destruição e a conseqüente 

redução e/ou restrição de habitats e nichos para uma ampla gama de elementos da fauna silvestre, os maiores 

impactos geralmente atingem elementos de fraca valência ecológica e de nenhuma ou pouca plasticidade 

ambiental. No caso estudado, tal fato não se verifica em função da alteração das biocenoses naturais pela 

agropecuária e atividades anteriores de mineração na área. Essa influência propiciou a expansão de elementos 

sinantropos de maneira geral que apresentam valências ecológicas elevadas, capazes de ocuparem novos 

habitats, considerando ainda que, algumas espécies têm grande capacidade de ocupação de habitats e nichos 

despovoados. Os impactos da lavra atuarão sobre espécies que utilizam a mata estacional como fonte de 

abrigo e alimento. A pressão dos impactos incidirá na redução de nichos dos animais que sobrevivem naquele 

ambiente, sendo afugentados para as áreas vizinhas. Com relação ao grupo das aves, que durante as 

operações de lavra e britagem, gerando alto nível de ruído, serão afugentadas para as áreas de matas 

próximas, retornando quando cessa a atividade. Os mamíferos restritos à mata a ser suprimida, onde 

encontram abrigo e alimento, serão afugentados em decorrência de ruídos das detonações e da movimentação 

de máquinas e veículos. 

Medidas mitigadoras: O empreendedor propôs a execução do Programa de acompanhamento da ação de 

supressão de vegetação, medidas de educação ambiental. 

 

IMPACTO SOBRE O MEIO FÍSICO  
 
Modificação na Paisagem - Impacto Visual: O empreendimento em pauta constitui-se em um importante 

fator de modificação na paisagem local, em conseqüência da exposição visual dos taludes na frente de lavra, 

das diversas instalações físicas da mineração, com destaque para o topo do maciço gnáissico a ser lavrado e 

parte das instalações, associados aos taludes de corte e aterro. O impacto visual deste empreendimento pode 

ser considerado como de pequena magnitude e pequena importância, em razão da atenuante de tratar-se de 

uma região rural bastante alterada por atividades antrópicas caracterizadas pelas atividades agropecuárias.  
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Impacto Sobre os Solos: Com relação ao solo na referida atividade, duas operações são essenciais. A 

primeira é o decapeamento, que consiste na retirada do solo superficial, especificamente nos locais em que 

ocorrer a ocupação física dos terrenos e também para acesso ao desmonte da rocha. A segunda operação é a 

compactação, sendo efetuada tanto nos acessos, quanto nas áreas de ocupação física. Vale ressaltar que 

durante o desenvolvimento da lavra, esta compactação é acentuada nos acessos e locais de trânsito de 

veículos pesados.  

Os impactos gerados pelo decapeamento são:  

-Exposição do solo sujeito aos processos erosivos;  

-Perda da camada fértil;  

-Alocação de área para depósito (bota-fora);  

-Compactação oriunda do próprio decapeamento, diminuindo a permeabilidade e infiltração no 

perfil;  

-Carreamento de sedimentos pelas enxurradas para os cursos d‟água próximos.  

Estes impactos foram avaliados em seu conjunto como de média magnitude, visto que afetarão áreas 

pequenas. 

Medidas mitigadoras: Promover o armazenamento adequado do solo orgânico a ser removido no 

decapeamento da jazida, na área de pátios e na área onde serão construídas as pilhas e aterro de estéril, 

visando a sua utilização posterior nos processos de recuperação das áreas impactadas. A supressão da 

vegetação para a abertura dos acessos e da frente de lavra será feita de forma parcelada e progressiva, à 

medida de sua necessidade mais imediata. O motivo é evitar a exposição desnecessária de superfícies 

desnudas, suscetíveis aos processos erosivos. 

  

Modificação da Topografia: As modificações a serem impostas à topografia local, por este empreendimento, 

serão devidas ao início do banqueamento da cava e a formação de depósito de estéril. Também naquelas as 

intervenções para a melhoria de áreas de trânsito de máquinas e veículos, e para a reformulação dos pátios de 

estocagem de produtos quando necessário. As modificações na topografia relacionam-se outros impactos, 

principalmente o impacto visual, com consequências na atuação de processos erosivos e o consequente risco 

de assoreamento e elevação da turbidez das águas dos cursos d‟água à jusante. Em suma, consideram-se as 

modificações impostas à topografia local em decorrência deste empreendimento, como um impacto de 

pequena magnitude, em função das dimensões da área impactada, mas de média importância, por tratar-se de 

uma modificação praticamente definitiva da paisagem, para o caso do maciço lavrado; amenizado pelo fato de 

constituir um cenário de pouco alcance na paisagem regional. 

 

Erosão, Assoreamento, Turbidez: A erosão numa área em atividade de lavra é um impacto ambiental que se 

relaciona à existência de áreas expostas, devido à ação mecânica, destrutiva e de transporte das águas 

pluviais, atuando sobre áreas decapeadas, sem a proteção de cobertura vegetal. Assim como em terrenos com 

materiais granulares removidos, movimentados e/ou estocados provisória ou definitivamente, taludes de cortes 

ou aterros, acessos internos da mina etc. O assoreamento resulta da atuação da erosão hídrica, que consiste 

no transporte de materiais sólidos a partir das áreas expostas até os terrenos mais baixos, normalmente 

relacionadas com corpos d‟água, sedimentando ali, provocando impactos negativos, como elevação do nível 

d‟água, quando em precipitações intensas, ocasionando enchentes. Outro impacto relacionado é alteração da 

qualidade da água, uma vez que outras substâncias podem estar contidas nos sedimentos transportados. No 

caso em questão, o curso d‟água mais próximo sujeito aos impactos do empreendimento, é o córrego Doze A, 

que passa a oeste da frente de lavra, pilha de estéril e instalação de britagem. A turbidez também resulta 

diretamente dos processos erosivos, quando o material transportado atinge os corpos d‟água. Com a elevação 
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da turbidez, a água sofre uma perda significativa de qualidade, podendo se tornar imprópria para determinadas 

finalidades. Estes impactos poderão afetar o Córrego Doze, A à jusante do empreendimento. 

Medidas mitigadoras: Suprimir paulatinamente a vegetação nas áreas a serem utilizadas à medida de sua 

necessidade mais imediata, de modo a evitar a exposição desnecessária de superfícies desnudas sujeitas à 

ação de processos erosivos. Implantação e manutenção de um sistema de drenagem de águas pluviais em 

toda a área de lavra, depósito de estéril e na área da unidade de beneficiamento, visando impedir a ação de 

processos erosivos. Desenvolvimento da lavra de modo tecnicamente adequado, com bancadas bem definidas, 

estáveis e eficientemente drenadas, especialmente no seu nível superior de cobertura estéril, para evitar 

erosão e a queda de materiais. Construção das pilhas de estéril e aterro dentro dos parâmetros geométricos 

projetados com os devidos sistemas de drenagem interna e superficial e demais medidas de controle conforme 

o Projeto Executivo das Pilhas de Estéril onde foram observadas a validação da estabilidade geotécnica do 

depósito como um todo, por meio de análises de estabilidade a fim de garantir adequada proteção à processos 

erosivos. As drenagens serão conduzidas para sumps e posteriormente para o fundo da cava da pedreira, que 

atuará como estrutura de contenção de sedimentos.  

Construção de bacias escavadas (sumps), no caminho onde concentrará a maior parte do fluxo das águas 

pluviais provenientes das áreas de trabalho, visando a decantação de sólidos carreados de modo a evitar o 

assoreamento do vale do Córrego Doze A. Promover a vegetação com gramíneas das áreas já disponíveis, 

incluindo os pequenos taludes dos pátios, canaletas de drenagem, evitando-se a ação de processos erosivos e 

valorizando a paisagem local. 

 

Elevação do Nível de Ruídos e Vibrações: Os problemas relacionados à elevação do nível de ruídos na 

região, como conseqüência da operação deste empreendimento mineiro decorrerão da detonação de 

explosivos para o desmonte da rocha, da utilização de perfuratrizes pneumáticas, do funcionamento da 

instalação de britagem, uso de compressores e da circulação de máquinas pesadas como pá carregadeira e 

caminhões. O ruído de maior intensidade, porém de curta duração, será gerado pelas detonações para o 

desmonte da rocha, desmontes primários e secundários. Os primeiros são mais intensos e deverão ocorrer em 

dias e horários definidos, com freqüência média de duas detonações ao mês. As detonações secundárias 

ocorrerão nos dias que sucedem à detonação primária, com freqüência média de 03 rodadas/semana, com a 

possibilidade deste evento ser substituído pela utilização do rompedor mecânico. Ressalta-se que são mais 

nocivos à saúde humana aqueles ruídos presentes durante praticamente todo o período de operação, 

relacionados ao funcionamento da instalação de britagem e máquinas pesadas, pois no seu conjunto elevam 

os níveis a patamares próximos ao limiar permitido pela legislação, afetando os próprios operários e as 

vizinhanças. Acrescentam-se aos efeitos sobre o homem as conseqüências sobre a fauna, que se traduzem 

sob a forma de afugentamento das espécies que não se adaptam a estas condições. 

Quanto às vibrações, suas causas principais são em parte comuns aquelas que ocasionam os ruídos, 

destacando-se as detonações, sobretudo no fogo primário, quando empregadas cargas maiores de explosivos, 

e subordinadamente a movimentação de máquinas pesadas e as operações de britagem. Estes impactos 

podem ser considerados de pequena magnitude e de pequena importância, pelo fato da área encontrar-se 

distante de aglomerações urbanas e de residências rurais. 

Medidas mitigadoras: Procurar utilizar explosivos adequados para a redução do ruído e das vibrações, além 

de controlar o desmonte evitando-se a ocorrência de ultra-lançamentos 

 

Ultra-Lançamentos: O risco de ultra-lançamentos neste empreendimento ameaça principalmente as suas 

próprias estruturas de apoio, uma vez que a frente de lavra encontra-se voltada para o local da instalação de 

britagem. Este impacto não incidirá diretamente sobre nenhum aglomerado urbano devido à localização da 

jazida em área estritamente rural, entretanto, colocará em risco as vias de acesso internas da mineração e 

colocará risco direto aos usuários da estrada municipal que passa próxima à área e aos trabalhadores rurais 
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nas áreas vizinhas. Os ultra-lançamentos de fragmentos de rocha são, em sua maior parte, conseqüência de 

detonações mal dimensionadas, com cargas excessivas, e em desacordo com um plano de fogo criterioso, 

especialmente nos fogos secundários ou “fogachos”, que são efetuados para a redução de matacos liberados 

do maciço rochoso pelo desmonte primário. Impacto considerado de pequena magnitude, porém de grande 

importância, pelo perigo que representa.  

 

IMPACTO SOBRE O MEIO ANTRÓPICO  

 

Os impactos negativos gerados pelo empreendimento, tanto sobre o meio biótico quanto sobre o meio 

físico, atingirão direta ou indiretamente o meio antrópico. Como meio antrópico mais diretamente relacionado 

com este empreendimento pode ser considerado as residências existentes no entorno da área. Considera-se 

ainda as áreas de lavouras e pastagens situadas no seu entorno, ocupadas de forma mais rotineira pelos 

trabalhadores rurais.  

Os impactos negativos de maior importância sobre o meio antrópico, além do risco de 

ultralançamentos, são os ruídos causados pela detonação de explosivos na frente de lavra e demais fontes, 

sendo igualmente relevantes as poeiras que serão geradas em vários pontos da mina, sendo aquelas 

procedentes do tráfego de máquinas e veículos e da área de tratamento as mais significativas.  

Acrescentam-se ainda como impacto sobre o meio antrópico a possibilidade de assoreamento e 

elevação da turbidez das águas dos cursos d‟água da região, mais especificamente ao Córrego Doze A. 

Pode-se considerar também como um importante impacto negativo sobre o meio antrópico, a elevação 

do risco de acidentes relacionados com o tráfego de veículos pesados nas vias de acesso próximas, 

ocasionado pelo fluxo de caminhões dos compradores, especialmente na saída da mineração para as rodovias 

principais da região, onde o trânsito é mais intenso e de maior velocidade. Este impacto pode ser considerado 

como de média magnitude e de grande importância. 

Por outro lado, os impactos positivos gerados pelo empreendimento incidirão também, direta ou 

indiretamente, sobre a população dos Municípios de Timóteo e Coronel Fabriciano, especialmente aqueles 

relacionados com a geração de empregos, recolhimento de impostos e ainda concorrendo para o aumento da 

demanda de serviços e do comércio. Além disso, considera-se como importante impacto positivo deste 

empreendimento, a oferta de brita e demais agregados para as obras de construção civil, que favorecerá a 

redução de custos da construção para a população local. Tais impactos positivos, em seu conjunto, podem ser 

considerados como de média magnitude, dado o porte do empreendimento, mas de grande importância. 

 

8.1. Estudo Técnico sobre potencial de impacto do empreendimento sobre o “Cachoeirão” 

 

Durante a Audiência Pública, o empreendedor foi questionado em relação aos impactos sobre a 

cachoeira, conhecida como “Cachoeirão”, portanto, foi solicitado ao mesmo, por meio do ofício de informações 

complementares, que apresentasse relatório técnico demonstrando os efeitos da interferência das atividades 

do empreendimento sobre a cachoeira e as propostas de ações e medidas mitigadoras dos possíveis impactos. 

A localização do “Cachoeirão” em relação ao empreendimento pode ser visualizada na Figura 7. 
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Figura 8: Vista do Cachoeirão em relação ao local de instalação do empreendimento. 

 
Fonte: Autos do P.A. 18467/2012/001/2013, 2014. 

 

O local conhecido na região por Cachoeirão, área esta de potencial turístico, localiza-se próximo ao 

distrito de Santa Vitória dos Cocais. O local onde foi possível visualizar o Cachoeirão, foi pelo mirante, 

localizado dentro da propriedade da Cenibra. Neste local a visitação é permitida tendo como principal objetivo a 

visualização do cachoeirão bem como o vale do Ribeirão Cocais Pequeno, não há acesso direto ao 

Cachoeirão. 

A visitação ao cachoierão é restrita ao mirante, não havendo acesso direto a área da queda de água. O 

Possível acesso a queda de água e ao lageado do Cachoeirão, passa dentro do Distrito de Santa Vitória do 

Cocais até a fazenda conhecida por “Fazenda do Senhor Nem”, proprietário local que proibiu o acesso direto a 

área do Cachoeirão. 

Com relação a Hidrografia o Cachoeirão localiza-se no Ribeirão Cocais Pequeno a jusante dos Distritos 

de São José dos Cocais (Cocais de Cima) e Santa Vitória dos Cocais (Cocais de Baixo) a montantre do 

Córrego Doze A, e consequentemente da área do empreendimento em pelo menos 10Km seguindo a linha de 

drenagem do ribeirão. 

Com relação a qualidade da água do Ribeirão Cocais Pequeno, formador da queda de água localmente 

conhecida por Cachoirão, apresenta-se visualmente sem qualidade para consumo humano e nem para 

atividades recreativas.  

Esta qualidade visual pôde ser comprovada pela identificação de pontos de lançamento de esgoto 

sanitário de casas localizadas no Distrito de Santa Vitória dos Cocais, bem como relatos da comunidade que o 

Ribeirão Cocais Pequeno recebe todo o efluente sanitário dos distritos de Cocais de Baixo e Cocais de Cima. 

Os relatos trazem ainda informações de que nem a comunidade local nem comunidade turística utilizam as 

águas do Cachoeirão para atividades recreativas, como banho.  

Finalmente foi constatado também o estado alterado das áreas de preservação permanente do 

Ribeirão Cocais Pequeno e sua utilização na criação de bovinos e equídeos, o que prejudica ainda mais a 

qualidade das águas superificiais que formam o Cachoeirão. 

O empreendimento em questão localiza-se próximo a BR381 (porção sul da cidade de Fabriciano), e o 

Cachoerão proximo ao distrito de Santa Vitória dos Cocais (porção noroeste da cidade). O cachoeirão 



 

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

 

0061033/2020 
10/02/2020 

Pág. 47 de 62 

 

Rua Vinte Oito, nº100, Ilha dos Araújos, Governador Valadares, MG, CEP: 3502-800 
Telefax: (33) 3271-4988 

encontra-se a montante do empreendimento em uma distância em linha reta de 4,9km e por acesso transitável 

mais de 20 km. Os acessos as áreas são diferentes, sendo o Cachoeirão acessado por dentro do centro 

urbano de Fabriciano em direção a Serra dos Cocais, e o empreendimento acessado pela BR – 381 à margem 

esquerda do rio Piracicaba. 

Do ponto de vista da hidrografia, o Cachoeirão é formado pelo Ribeirão Cocais Pequeno, localizado a 

montante do empreendimento em pelo menos 10km de distância acompanhando a linha de drenagem do 

Ribeirão. O empreendimento localiza-se a montante do córrego Doze A, que desaqua diretamente no Ribeirão 

Cocais Pequeno aproximadamente 10km do Cachoeirão. 

Tendo como base os impactos do empreendimento relacionados no item anterior, é possível afirmar: 

 

Geração de Efluentes (Resíduos de Óleos e Graxas, Esgoto doméstico) 

 Não haverá este impacto do empreendimento sobre o Cachoeirão, tendo em vista que o mesmo se 

localiza a 10 km acima na linha de drenagem em relação ao empreendimento. Todo o efluente sanitário gerado 

no empreendimento será tratado por fossa séptica/filtro anaeróbico e o efluente contaminado com óleos e 

graxas por caixa separadora de água e óleo. Para garantir a eficiência do sistema haverá monitoramento 

sistemático destes sistemas de controle. 

 

 Geração de Efluentes Atmosféricos (Poeiras, Geração de Gases). 

Tendo em vista a distância do Cachoeirão (4,9km), e em posição topográfica superior ao 

empreendimento (pelo menos 700 m de desnível) e também do anteparo natural formado pela Serra dos 

Cocais, não espera-se que estes impactos sejam percebidos na área do Cachoeirão e nem em seu mirante. 

Por outro lado as medidas mitigadoras complementares a estes impactos irão promover a segurança ambiental 

total, com a umidificação de vias de acesso e praças de serviço, na britagem e regulagem adequada de 

equipamentos. 

 

Geração de Resíduos Sólidos 

A empresa tem definido um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que prevê a segregação, 

armazenamento temporário adequado e a destinação final a aterro sanitário, controlando assim cada tipo de 

resíduo a ser gerado no empreendimento. O Cachoeirão não sofrerá os impactos desta atividade.  

 

Impacto sobre o meio biótico (Impacto Sobre a Cobertura Vegetal, Impacto Sobre a Fauna) 

O empreendimento em questão não terá impactos diretos sobre a flora no local do Cachoeirão, pois a 

supressão de vegetação nativa ocorrerá somente na ADA sob vegetação secundária, não havendo portanto 

impactos sobre a vegetação existente no Cachoeirão. Não foram diagnosticadas espécies vegetais endêmicas, 

vulneráveis e/ou com risco de extinção, não havendo portanto risco de ameaça a sobrevivência de espécies 

para a região. 

Da mesma forma não haverá impactos diretos sob a fauna, pois somente a ADA será afetada, com a 

eliminação de abrigos e ou fontes de alimento. Futuramente na fase de instalação haverá a implementação de 

programas de proteção à fauna tais como monitoramento, afugentamento, educação ambiental etc. Com 

relação ao Cachoeirão este dista em linha reta 4,9km ou 10km acompanhando a linha de drenagem do 

Ribeirão Cocais Pequeno, da área de implantação do empreendimento. A esta distância não haverá impactos 

do empreendimento sob o componente fauna, o empreendedor, nos estudos, sugere que a área de entorno do 

Cachoeirão poderá servir de abrigo, fonte alimento seguro para a fauna local. Não foram diagnosticadas 

espécies animais vulneráveis e/ou com risco de extinção, não havendo, portanto, risco de ameaça a 

sobrevivência de espécies para a região. 
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Modificação da Topografia e impacto visual 

 

O empreendimento em questão promoverá a modificação da topografia somente na área diretamente 

afetada, com a abertura da frente de lavra, construção de estradas, cortes e aterros e unidades de apoio. Não 

haverá modificação da topografia na área do Cachoeirão, não havendo, portanto, este impacto. 

Com relação ao impacto visual o Cachoeirão bem como seu mirante, localizam-se em posição 

topográfica superior a uma longa distância, com a qual não será possível visualizar o empreendimento em 

nenhum dos pontos citados. Cabe ainda a formação rochosa de gnaisse da Serra dos Cocais a proteção 

natural, impedindo que haja qualquer visualização da área do empreendimento. 

 

Erosão, Assoreamento, Turbidez 

 

Estes impactos potenciais são passiveis de ocorrência na área diretamente afetada, mas serão 

controlados a partir programas de controle da drenagem pluvial e de recuperação de áreas degradadas, 

evitando assim que hajam focos erosivos e carreamento de terra ou sólidos em suspensão para as coleções 

hídricas localizadas à jusante. 

Cabe ressaltar que mesmo possuindo um risco potencial de aparecimento de processos erosivos e 

carreamento de sólidos, a área do cachoeirão não sofrerá nenhum deste impactos, pois o Cachoeirão é 

formado pelo Ribeirão Cocais Pequeno e localisa-se a 10Km a montante do empreendimento acompanhando 

sua linha de drenagem. O empreendimento localiza-se a montante do córrego Doze A que é afluente de 

primeira ordem do Ribeirão Cocais Pequeno, e desagua a 10km de distância do Cachoeirão, cabe salientar 

que havará um programa de monitoramento de águas superificias no córrego Doze A, com o intuto de verificar 

a interferência do empreendimento na qualidade do referido córrego e ou a necessidade de medidas de 

correção nos programas de controle de drenagem pluvial e recuparação de áreas degradadas. 

 

Elevação do Nível de Ruídos e Vibrações 

 

Estes são impactos que ocorrerão diretamente na área de influência direta e diretamente afetadas pelo 

empreendimento, não ocorrerão na área de influência indireta. A distância do empreendimento ao Cachoeirão 

associada a sua posição topografica inferior (cota 380) e o anteparo natural promovido pela  Serra dos Cocais, 

mitigarão naturalmente este impactos sobre a área avaliada. Aliada a esta situação haverá a mitigação no local 

do empreendimento nas fontes geradoras de ruídos, para que haja o minimo de impacto em suas 

circinvizinhanças. 

Estas medidas são: enclausuramento de equipamentos estacionários, regulagem de motores, uso de 

linha silenciosa nas detonações, eliminação de fogo secundário sendo substituido por rompedores hidráulicos 

etc. É importante relatar que todas as operações serão restritas ao horário e dias comerciais, não sendo 

realizadas em fins de semana e /ou feriados, periodos nos quais o potencial de visitação ao mirante do 

Cachoeirão é maior. 

 

 Ultra Lançamentos 

 

Não há risco algum na geração de ultra lançamentos da área do emprendimento para a área de 

entorno do Cachoeirão, pois a distância não permite o alçance deste tipo de evento. Cabe salientar que nem na 

ADA está previsto este evento, pois como dito anteriormente não haverá a utilização de desmontes 
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secundários, e sim o uso de rompedores hidráulicos. O desmonte secundário ou fogacho é uma operação que 

apresenta este risco potencial. 

Quanto à queda d‟água próxima ao empreendimento, a "cachoeira" na verdade trata-se de uma 

drenagem intermitente que só escorre água no período chuvoso do ano, bastante comum na região, devido ao 

fato da camada de solo sobre os afloramentos rochosos acumularem água e esta posteriormente escorre sobre 

a rocha. Segundo apresentado pelo empreendedor, por meio de Relatório Fotográfico, não é curso d'água 

perene, não há poço em sua base, não há acesso ao local e não há visitação também. 

Finalmente esta drenagem intermitente não se encontra na área diretamente afetada - ADA e sim na 

AID, mas principalmente por impactos potenciais como ruído e poeira. Ela se localiza a montante da área do 

empreendimento não havendo portanto impactos diretos.  

 

9. Síntese do Plano de Controle Ambiental 

 

• Programa de Resgate e Recomposição Ecológica da Flora – tem como objetivo geral o resgate da flora 

nativa na ADA, a fim de mitigar o impacto da supressão vegetal e promover a recomposição da flora nativa em 

áreas próximas relevantes para conservação. Para tanto, o resgate da flora deverá ser executado antes e 

durante a supressão vegetal, de forma a assegurar o maior esforço de coleta de propágulos. As ações de 

recomposição vegetal ocorrerão nas fases de implantação e operação da mina. 

 

• Programa de Acompanhamento da ação de supressão de vegetação – tem por objetivo o afugentamento 

e, caso seja necessário, o resgate da fauna durante a supressão da vegetação. Para tal, as ações de 

supressão vegetal serão executadas de maneira organizada e direcionada, favorecendo o deslocamento dos 

mesmos para as áreas em conectividade localizadas no entorno da área afetada. 

 

• Plano de Recuperação das Áreas Degradadas – O PRAD visa a incorporação de ações com a finalidade de 

monitoramento e controle capazes de garantir especificamente: 

 O estabelecimento de medidas de reforço e controle da drenagem superficial e redução dos efeitos da 

erosão; 

 Conformação final das superfícies do terreno, segundo parâmetros de projetos adequadamente 

calculados, projetados e executados para assegurar a estabilidade da conformação do terreno em seu 

estado seguro; 

 Promover a implantação e manutenção da vegetação funcional (revegetação), de modo a promover a 

requalificação da área. 

 

• Plano de Prevenção de Acidentes Ambientais – Visa a devida preparação para o atendimento a eventuais 

situações de emergência de cunho ambiental. O projeto técnico da frente de lavra, pilha e áreas de apoio em si 

já prevêem a adoção de condições de minimização dos riscos, cabendo aqui a abordagem somente sobre os 

aspectos de preparação e atendimento a emergências ambientais. 

Este programa tem como objetivos específicos: 

 Mapear e classificar as principais condições de risco para as quais devem ser previstas ações de 

mitigação e controle de impactos ambientais; 

 Permitir o devido planejamento prévio e a definição das medidas a serem adotadas em caso de 

acidente ambiental; 

 Estabelecer procedimento para prevenção e atendimento às situações de emergência mapeadas. 

 

• Programa de Controle do Sistema de Drenagem Superficial – A adoção do programa de controle das 

drenagens pluviais será fundamental para garantir o controle do fluxo das águas no empreendimento, sem que 
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haja riscos de aparecimento de erosões, garantindo o controle da fuga de materiais particulados/carreados, 

garantindo também níveis de qualidade de água e efluentes adequados.  

Será implantado um sistema de drenagem de águas pluviais em toda a área do empreendimento, com atenção 

especial para a pilha de estéril e acessos locais, incluindo a área da frente de lavra e suas imediações, área da 

instalação de tratamento “ITM”, pátios com os estoques de produtos e edificações de apoio; visando impedir a 

ação de processos erosivos e, consequentemente, o carreamento de material sólido para o corpo d‟água à 

jusante.  

Na área de lavra, a drenagem será direcionada sempre que possível para o fundo da cava, com a 

criação de uma área rebaixada formando uma bacia de decantação no piso da mina. Esta bacia deverá ser 

suficiente para reter toda água de chuva originada da área de contribuição da cava, das pilhas de estéril 1 e 2, 

devendo ter suas dimensões modificadas de acordo com o aumento da área de contribuição à medida do 

avanço da lavra e das pilhas, sump 1 e sump 2. A água de chuva ficará retida no fundo da cava e se infiltrará 

através das fraturas naturais e passará naturalmente pelo processo de evaporação.  

Na área de apoio a água de chuva será direcionada e recolhida por canaletas sobre terreno natural, em 

forma de meia cana, que lançará o líquido em uma bacia de decantação sump 3 a ser construída na lateral do 

pátio. Essa bacia de decantação deverá ser construída escavando o terreno natural e o material retirado 

deverá ser depositado em seu entorno, formando uma leira de proteção. Por medida de segurança, a área útil 

da bacia deverá estar abaixo do nível do terreno natural, evitando possíveis problemas de ruptura, sendo o 

vertedouro também sobre o terreno natural. O material carreado ficará retido no interior da bacia e a água, livre 

de sólidos sedimentáveis, seguirá pelo vertedouro em meia cana pré-moldada até o talvegue natural que segue 

para o córrego vizinho. 

A drenagem da estrada de acesso local contará com sistema próprio de drenagem, que deverá ser 

objeto de manutenção e melhorias durante a implantação do empreendimento. 

Este programa deve ser iniciado com o início das atividades, sendo fundamental sua manutenção durante toda 

operação do empreendimento e até mesmo após o encerramento das atividades. 

 

• Programa de Monitoramento das Águas Superficiais e Efluentes Líquidos – o empreendedor propõe a 

continuidade do monitoramento hídrico nos pontos P1 (montante) e P2 (jusante), conforme apresentados e 

avaliados no Estudo de Impacto Ambiental-EIA. Este monitoramento também tem como objetivo levantar um 

histórico da qualidade das águas superficiais antes do início das novas atividades, possibilitando futuras 

análises comparativas, além de servir como referência para o monitoramento dos eventuais impactos 

ambientais identificados no presente estudo, sejam presentes ou futuros. Assim, para as águas superficiais 

propõe-se uma frequência mensal nos dois (2) pontos de coleta (P1 e P2). 

 

• Programa de Educação Ambiental – PEA – O programa apresentado objetiva ao público interno o 

esclarecimento e a conscientização sobre aspectos relacionados ao meio ambiente e sua preservação, assim 

como orientá-los para o cumprimento das responsabilidades socioambientais. Também visa potencializar 

sentimentos preservacionistas já existentes e estimular o surgimento de novos valores que contribuam para 

melhorar a convivência entre o homem e o meio ambiente, considerando-se aspectos socioculturais. Para o 

público externo o programa objetiva contribuir para o desenvolvimento de uma consciência ambiental na 

comunidade por meio de um enfoque interdisciplinar que promova mudança de comportamento voltado à 

proteção da natureza como um todo. Devido à proximidade do local onde será instalado esse novo 

empreendimento da Pedreira Um Ltda com a localidade de Cachoeira do Vale, embora o mesmo se localize no 

município de Coronel Fabriciano, considerou-se a população dessa comunidade como o público externo alvo 

para a elaboração deste PEA. 
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• Plano de Fechamento da Mina - O plano conceitual de fechamento da mina aqui previsto será implementado 

e melhorado nos anos de operação do empreendimento quando a visão da destinação final de utilização da 

área ficar definida, em razão da evolução da sociedade como um todo e das necessidades da comunidade do 

entorno em particular. Como a vida útil do empreendimento está projetada para ao menos 20 anos, 

recomenda-se que seja feito um novo estudo sobre o futuro uso da área, devido às evoluções tecnológicas, 

sociais e ambientais ocorridas no período. 

 

10. Controle Processual 

 

Trata-se originalmente de pedido de Licença Prévia (LP) formulado por PEDREIRA UM LTDA. (CNPJ 

nº 17.112.541/0001-04) para as atividades de extração de rocha para produção de britas com tratamento (Cód. 

DN 74/04 A-02-09-7); britamento de pedras para construção (Cód. DN 74/04 B-01-01-5); obras de 

infraestrutura (pátio de resíduos, produtos e oficinas) (Cód. DN 74/04 A-05-02-9); pilhas de rejeito/estéril (Cód. 

DN 74/04 A-05-04-5); estradas para transporte de minério/estéril (Cód. DN 74/04 A-05-05-3) e posto de 

abastecimento (Cód. DN 74/04 F-06-01-7), em empreendimento proposto para o local denominado Horto 

Baratinha s/n, zona rural do município de Coronel Fabriciano/MG. 

Por meio das primeiras informações prestadas no Formulário Integrado de Caracterização do 

Empreendimento (FCEI), gerou-se o Formulário de Orientação Básico Integrado (FOBI nº 1391644/2013A), 

fls.04/05, o qual instruiu, na ocasião, o PA de Licença Prévia (LP) nº 18467/2012/001/2013, sendo, o mesmo, 

formalizado em 10/09/2013, fl.01. 

Os dados apresentados no último FCEI
3
, fls. 665/667, foram de responsabilidade do Diretor da 

Empresa, o Sr. Célio Edson Alves Azevedo, conforme Contrato Social apresentado, fl.12/20; atualizado às fls. 

1123/1130, e cópia dos documentos pessoais (CPF e RG), fl.11; 1096. 

Registra-se, entretanto, que em virtude da publicação da Deliberação Normativa COPAM nº 217/2017, 

que trouxe alterações do porte e potencial poluidor, bem como, critérios locacionais para os processos de 

licenciamento ambiental, foi o empreendedor notificado a promover o reenquadramento do empreendimento 

nos termos da nova legislação, conforme se depreende do OF/SUPRAM-LM-SUP Nº 215, de 06/04/2018, 

fl.815. 

O empreendedor apresentou, então, os Módulos de Caracterização do empreendimento, fls. 832/839, 

sendo, reapresentado em virtude de solicitação da Supram/LM no OF.SUPRAM-LM Nº 167/2019, às fls. 

1083/1090. 

Em síntese, informa que no empreendimento: 

 

 Haverá supressão de vegetação nativa com aproveitamento de árvores isoladas (Critério Locacional: 

1); 

 Não haverá impacto em terra indígena, quilombola, bem cultural acautelado, e área de segurança 

aeroportuária; 

 Haverá intervenção em Área de Preservação Permanente (APP); 

 Fará uso de recurso hídrico outorgável. 

 

As atividades requeridas para o empreendimento, também, foram reenquadradas nos termos da DN 

COPAM n.º217/2017, fl.1086, a saber: 

 

 Extração de rocha para produção de britas (Cód. DN COPAM n.º217/2017 A-02-09-7);  

                                                 
3
 O FCEI foi retificado em 04/08/2014, fls.450/452; 570/572, a fim de incluir a atividade de britamento de pedras para construção (Cód. DN 

74/04 B-01-01-5) em 12,3ha e 63 funcionários e, posteriormente, em 20/01/2016, fls.665/667, a fim de incluir que o empreendimento 
encontra-se no interior da APA Serra dos Cocais. 
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 Britamento de pedras para construção (Cód. DN COPAM n.º217/2017 B-01-01-5); 

 Pilhas de rejeito/estéril (Cód. DN COPAM n.º217/2017 A-05-04-5); 

 Ponto de abastecimento de combustíveis (Cód. DN COPAM n.º217/2017 F-06-01-7). 

 

As novas informações prestadas nos módulos de caracterização, fls. 1083/1090, bem como, o novo 

requerimento de licença ambiental, fl.860, são de responsabilidade do Sr. Célio Edson Alves de Azevedo, cujo 

vínculo com o empreendimento já fora demonstrado anteriormente.  

Em vista da nova caracterização do empreendimento, nos termos da Deliberação Normativa COPAM 

nº 217/2017, o mesmo foi reclassificado em classe 04, na modalidade de LAC2, fl.1086, sendo, gerado o FOBI 

nº 1391644/2013E, fls.1654/1655. 

Considerando a necessidade de supressão de vegetação, bem como, a intervenção em APP foi 

formalizado o Processo Administrativo de Intervenção Ambiental, AIA nº 05627/2014, cuja análise ocorre de 

forma integrada ao presente PA de Licenciamento Ambiental (LP+LI).  

A Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano/MG, por meio da Prefeita Municipal, a Sra. Rosângela 

Mendes Alves, declarou que o tipo de atividade a ser desenvolvida e o local das instalações do 

empreendimento estão em conformidade com as leis e regulamentos administrativos do município, fls.23; 

sendo, tal documento reapresentado em atendimento ao pedido de informações complementares, fls.441. 

Juntou-se cópia do Termo de Posse em favor da Prefeita Municipal, fl.24. 

O Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental (CODEMA) de Coronel Fabriciano manifestou-

se por meio do Ofício nº 17/2014 de 24/11/2014, fls.535/536, favorável ao empreendimento, principalmente, 

quanto à intervenção do mesmo na Cachoeira Cachoeirão e APA Serra dos Cocais. 

Consta no processo cópia digital e declaração, fl.27; 862, informando que se trata de cópia fiel dos 

documentos em meio físico, presentes no processo, bem como, coordenadas geográficas de um ponto central 

do empreendimento
4
, fl.22;861.  

Registra-se que por ocasião da formalização do PA apresentou o empreendedor o Certificado de 

Regularidade referente ao Cadastro Técnico Federal (CTF) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA/MMA), fl.30, sendo reapresentado às fls. 119. Encontram-se, 

também nos autos, cópia do Cadastro Técnico Federal (CTF) da empresa responsável pela elaboração dos 

estudos apresentados: GEOMIL SERVIÇOS DE MINERAÇÃO (CNPJ nº 25.184.466/0001-15), fl.337; 1118, 

sendo apresentados novos cadastros CTF/IBAMA, fls. 1115/1119, agora, também, em nome da empresa de 

consultoria ambiental: AMBIENTE VIVIO ENGENHARIA LTDA (CNPJ nº 10.727.670/0001-68) e do profissional 

FABRÍCIO TEIXEIRA DE MELO (CPF nº 046.697.576-79), fl.1116.  

Juntou-se comprovante de inscrição, constando “ATIVA” a situação cadastral da empresa PEDREIRA 

UM LTDA. (CNPJ nº 17.112.541/0001-04), junto à Receita Federal, fl.1146. 

Inicialmente o empreendedor promoveu a publicação do pedido de licença ambiental no jornal 

local/regional, Diário do Aço em 08/08/2013, fl.28, sendo republicado na imprensa regional, Jornal Diário do 

Aço, com circulação no dia 09/08/2014
5
, fl.444, o qual constou a abertura do prazo de 45 (quarenta e cinco) 

dias para solicitação de audiência pública. Considerando, ainda, a reorientação do processo para LAC2 

(LP+LI) o empreendedor promoveu nova publicação no Diário do Aço de 17/07/2018, fl.871. 

A publicação do pedido licença consta, também, na Imprensa Oficial de Minas Gerais (IOF/MG) de 

27/03/2014 – Diário do Executivo, pág.18, fl.263.  

O órgão ambiental por meio do OF/SUPRAM-LM-SUP Nº 021, de 04/05/2014, fl.264/266, convocou o 

empreendedor a realizar uma audiência pública, sendo a mesma, realizada no dia 26/06/2014, no auditório da 

                                                 
4 
Lat.:19º30‟59.80”S Long.:42º40‟11.19”O 

5 
Retificada a publicação em 09/08/2014 a fim de constar o número correto do Processo Administrativo. 
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Unileste em Coronel Fabriciano, conforme Edital de Convocação publicado na IOF/MG de 27/05/2014 – Diário 

do Executivo, pág.26, fl.268
6
.  

O empreendedor apresentou cópia do material de divulgação do evento, a saber: convites com cópias 

de protocolo de entrega; cópia de AR (Aviso de Recebimento); fotos de outdoor; veiculação em sites e 

emissoras de rádio; lista de presença no evento e transcrição completa do áudio do evento, fl.460. 

 A PEDREIRA UM LTDA. (CNPJ nº 17.112.541/0001-04) é titular do Processo Administrativo n.º 

832.241/2006 junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e possui Alvará de Pesquisa n.º 

9249/07, obtido por cessão de direitos minerários, conforme se verifica por meio da Publicação no Diário 

Oficial da União (DOU) em 06/03/2012, Seção 01, p.110, fl.31.  

Quanto a fase do direito minerário junto à Agência Nacional de Mineração – ANM e a etapa do 

licenciamento ambiental convém descrever a mais recente orientação trazida pela Instrução de Serviço 

SEMAD nº 01/2018 que, ao procedimentar a aplicação do art. 23 da DN COPAM nº 217/2017
7
, assim 

determinou: 

 

2.9. Das atividades minerárias  

 

2.9.1. Da obtenção de título minerário emitido pela Agência Nacional de Mineração – ANM  

 

A Portaria do Departamento Nacional de Pesquisa Mineral – DNPM nº 155 de 12 de maio de 

2016 estabelece que, para emissão do título minerário, é obrigatória a apresentação da licença 

ambiental. Ademais, a DN Copam nº 217 de 2017 prima por licenciamentos concomitantes. 

Assim, o art. 23 da referida deliberação pretende que as atividades minerárias sejam 

analisadas exclusivamente no aspecto ambiental, sendo de responsabilidade do 

empreendedor buscar o título minerário após a aquisição da licença.  

Dessa forma, não será mais exigida, em âmbito de regularização ambiental, a apresentação 

do título minerário. No entanto, deverá ser observada, no procedimento de licenciamento, a 

existência de vinculação entre o processo minerário e o empreendedor.  

A licença, quando envolver operação, deverá possuir a seguinte observação em seu 

certificado: “Esta licença não substitui a obrigatoriedade do empreendedor em obter título 

minerário ou guia de utilização expedida pela Agência Nacional de Mineração, nos termos do 

art. 23 da Deliberação Normativa COPAM n° 217 de 2017”. (g.n.) 

 

Assim, quanto ao tema, a análise do órgão ambiental restringiu-se na avaliação da existência de 

vinculação entre o processo minerário e o empreendedor. De fato, em consulta ao sítio eletrônico do DNPM
8
 

constatou-se que a empresa PEDREIRA UM LTDA. (CNPJ nº 17.112.541/0001-04) é a detentora titular do 

Processo DNPM nº 832.241/2006, fls. 1681/1682. 

Foi expedida permissão ao arqueólogo coordenador do Projeto de Diagnóstico Interventivo e 

Prospecção Sistemática na ADA e AID da Pedreira Um Ltda., o Sr. Fernando Walter da Silva Costa. – Portaria 

IPHAN nº 46/2013 publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 01/10/2013, pág.23, fl.335. 

O IPHAN manifestou-se por meio do OFÍCIO/GAB/IPHAN/MG nº 0416/2015 de 26/03/2015, fl.647, o 

qual informou que o projeto proposto encontra-se aprovado, sendo, o referido órgão federal favorável à 

emissão da Licença de Instalação (LI). Registra-se, entretanto, a determinação do referido órgão ao 

empreendedor nos seguintes termos: 

 

A anuência definitiva deste órgão, contudo, fica condicionada ao protocolo e à execução de um 

Projeto de Educação Patrimonial e Monitoramento Arqueológico, a ser realizado 

                                                 
6
 O material referente à realização da audiência pública, a saber: roteiro e folhas de inscrição encontram-se às fls. 275/286 

7
 Art. 23 – A operação da atividade minerária poderá ocorrer após a obtenção de Guia de Utilização ou de título minerário junto a entidade 

responsável pela sua concessão. 
8
 https://sistemas.dnpm.gov.br/SCM/Extra/site/admin/dadosProcesso.aspx em 09/05/2019. 

https://sistemas.dnpm.gov.br/SCM/Extra/site/admin/dadosProcesso.aspx
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concomitantemente à instalação do empreendimento, em todas as atividades que envolvam 

revolvimento de sedimentos. 

Já o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA) por meio do 

OF.GAB.PR. nº 053/2016 de 14/01/2016, fl.669, manifestou-se nos seguintes termos
9
:  

 

“informamos que não foi identificado possível impacto do empreendimento com efeito real ou 

potencial, material ou imaterial sobre bem cultural protegido pelo Estado de Minas Gerais, área 

ou bem identificado como de interesse histórico, artístico, arquitetônico ou paisagístico pelo 

Poder Público Estadual.” 

 

Quanto a Certidão Negativa de Débito (CND) do empreendimento, o art. 19, caput, do novel Decreto 

Estadual nº 47.383/2018, determina que “é facultado ao administrado solicitar ao órgão ambiental a emissão 

de certidão negativa de débitos de natureza ambiental, que não integrará os documentos obrigatórios de 

instrução do processo de licenciamento” (sic), cuja recente disposição normativa promoveu a revogação tácita 

das condições impostas no art. 11, inciso II c/c art. 13, ambos da Resolução SEMAD nº 412, de 28 de 

setembro de 2005. 

No que se refere ao uso de recursos hídricos no empreendimento, informa o empreendedor, fl.1054, 

que promoverá a captação por meio de 02 (dois) poços tubulares, sendo, um para consumo industrial e outro 

para atender o consumo doméstico. Para tanto, apresentou junto às informações complementares pedido de 

perfuração de poços tubulares, fls. 1103/111. Registra-se que nos termos do art. 25, parágrafo único do 

Decreto 47.705/2019 nos casos em que não for necessária a intervenção em recursos hídricos para a 

instalação do empreendimento ou atividade sujeita a licenciamento ambiental, a outorga ou o cadastro de usos 

de recursos hídricos que independem de outorga deverá ser requerida ou realizada previamente à operação 

do empreendimento ou da atividade, devendo o empreendedor prestar tal informação nas fases anteriores à 

operação. 

Além das captações descritas, o empreendedor apresentou Certidão de Registro de Uso Insignificante 

de Recurso Hídrico, Certidão nº 0000149900/2019 – Processo nº 0000059577/2019, fl.1114, com a finalidade 

de captação superficial para umectação de vias, cuja vigência se estende até 02/10/2022. 

O custo referente ao pagamento do emolumento pela emissão do FOBI consta devidamente quitado, 

conforme se verifica no Documento de Arrecadação Estadual (DAE) apresentado e comprovante de quitação, 

fl.447/448.  

Quanto aos custos pela análise processual registra-se a opção do empreendedor no FCEI, fl.08, em 

pagar no ato da formalização do processo o valor integral da tabela, e caso os custos apurados na planilha 

sejam superiores, pagar a diferença apurada. Assim, foi apresentado o DAE acompanhado do comprovante de 

pagamento, fl.25/26. Será apurado valor remanescente à recolher por meio de Planilha de Custos. 

Considera-se, que do ponto de vista jurídico, o processo encontra-se formalizado com a documentação 

exigida no FOBI nº 1391644/2013E. 

Registra-se, por fim, que a manifestação aqui contida visa nortear na escolha da melhor conduta, tendo 

natureza opinativa, de caráter obrigatório, porém, não vinculante e decisório, podendo a entidade competente 

agir de forma contrária à sugerida pela equipe interdisciplinar
10

. 

 

11. Conclusão 

 

A equipe interdisciplinar da Supram Leste Mineiro sugere o deferimento desta Licença Ambiental na 

fase de Licença Prévia e de Instalação – LP+LI, para o empreendimento PEDREIRA UM LTDA. para as 

                                                 
9
 O IEPHA/MG no mesmo documento ressalta que endossa as condicionantes estabelecidas pelo parecer do IPHAN e sugere como 

orientação a mesma recomendação do IPHAN ao empreendedor 
10

 Neste sentido o Parecer da AGE/MG n.º16.056 de 21/11/2018. 
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atividades de “Extração de rocha para produção de britas com tratamento, Britamento de pedras para 

construção, Pilhas de rejeito/estéril, Ponto de abastecimento”, no município de Coronel Fabriciano, MG, pelo 

prazo de 06 anos, vinculada ao cumprimento das condicionantes e programas propostos. 

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

Único opinativo devem ser apreciadas pela Câmara Técnica especializada do COPAM. 

Oportuno advertir ao empreendedor que a análise negativa quanto ao cumprimento das condicionantes 

previstas ao final deste parecer único (Anexo I), bem como qualquer alteração, modificação e ampliação sem a 

devida e prévia comunicação a Supram Leste Mineiro, tornam o empreendimento em questão passível de ser 

objeto das sanções previstas na legislação vigente.  

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

requerente, de outros atos autorizativos legalmente exigíveis.  

A análise dos estudos ambientais pela Superintendência Regional de Meio Ambiente do Leste Mineiro, 

não exime o empreendedor de sua responsabilidade técnica e jurídica sobre estes, assim como da 

comprovação quanto à eficiência das medidas de mitigação adotadas. 

 

 

12. Anexos 

 

Anexo I. Condicionantes para Licença Prévia concomitante com a de Instalação (LP+LI) da PEDREIRA UM 

LTDA. 

Anexo II. Programa de Automonitoramento da Licença Prévia concomitante com a de Instalação (LP+LI) da 

PEDREIRA UM LTDA. 

Anexo III. Relatório Fotográfico da PEDREIRA UM LTDA.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

0061033/2020 
10/02/2020 

Pág. 56 de 62 

 

Rua Vinte Oito, nº100, Ilha dos Araújos, Governador Valadares, MG, CEP: 3502-800 
Telefax: (33) 3271-4988 

ANEXO I - Licença Prévia concomitante com a de Instalação (LP+LI) da PEDREIRA UM LTDA. 

Empreendedor: Pedreira Um Ltda. 

Empreendimento: PEDREIRA UM LTDA. 

CNPJ: 17.112.541/0001-04 

Município: Coronel Fabriciano 

Atividade: Extração de rocha para produção de britas com tratamento, Britamento de pedras para construção, Pilhas de 

rejeito/estéril, Ponto de abastecimento 

Código DN 217/17: A-02-09-7; B-01-01-5; A-05-04-5; F-06-01-7 

Processo: 18467/2012/001/2013 

Validade: 06 anos  

 

Item Descrição da Condicionante Prazo* 

01 
Executar o automonitoramento conforme anexo II deste Parecer Único e 
apresentar anualmente todo mês de março os relatórios comprobatórios.  

Durante a vigência da LP+LI 

02 

Apresentar anualmente a SUPRAM-LM, todo mês de março do ano 

subsequente à concessão da licença, relatórios técnico-fotográficos de 
comprovação de execução do “Programa de Resgate e Recomposição Ecológica 
da Flora”. 

Durante a vigência da LP+LI 

03 

Apresentar anualmente a SUPRAM-LM, todo mês de março do ano 

subsequente à concessão da licença, relatórios técnico-fotográficos de 
comprovação de execução do “Programa de Acompanhamento da ação de 
supressão de vegetação” com descrição das ações relativas à fase de 
instalação. 

Durante a vigência da LP+LI 

04 
Apresentar anualmente a SUPRAM-LM, todo mês de março do ano 

subsequente à concessão da licença, relatórios técnico-fotográficos de 
comprovação de execução do “Plano de Recuperação das Áreas Degradadas”. 

Durante a vigência da LP+LI 

05 
Apresentar anualmente a SUPRAM-LM, todo mês de março do ano 

subsequente à concessão da licença, relatórios técnico-fotográficos de 
comprovação de execução do “Plano de Prevenção de Acidentes Ambientais”. 

Durante a vigência da LP+LI 

06 

Apresentar anualmente a SUPRAM-LM, todo mês de março do ano 

subsequente à concessão da licença, relatórios técnico-fotográficos de 
comprovação de instalação e manutenção do “Projeto do Sistema de Drenagem 
Superficial” previsto para todo o empreendimento. 

Durante a vigência da LP+LI 

07 

Apresentar anualmente a SUPRAM-LM, todo mês de março do ano 

subsequente à concessão da licença, relatório técnico e fotográfico, 
consolidando/comprovando a instalação e operação das “pilhas de deposição de 
estéril” e do “aterro de preparação”, com suas respectivas medidas de controle, 
conforme Projeto Executivo elaborado para as referidas estruturas. 

Durante a vigência da LP+LI 

08 

Executar o Programa de Educação Ambiental conforme DN COPAM n°214/2017. 
O empreendedor deverá apresentar a SUPRAM LM os seguintes documentos: 
I - Formulário de Acompanhamento Semestral, apresentando as ações previstas 
e realizadas; 
II - Relatório de Acompanhamento Anual, detalhando e comprovando a execução 
das ações realizadas. 

Durante a vigência da LP+LI 

09 

Requerer a Licença de Pesca Científica, bem como a Autorização para manejo 
de Fauna Terrestre obtida junto ao órgão ambiental competente, de acordo com 
o previsto em http://www.ief.mg.gov.br/fauna/autorizacao-de-manejo-de-fauna-
no-ambito-de-licenciamento e http://www.ief.mg.gov.br/pesca/pesca-cientifica. 

15 (quinze) dias antes do 
início das campanhas de 
campo.  

10 

Realizar a execução da medida compensatória proposta por intervenção em 
APP, em área de 2,35ha na Fazenda Horto Baratinha, devendo a mesma ser 
realizada durante 3 anos, com plantio entre outubro/2020 e fevereiro/2021, 
conforme cronograma, devendo ser apresentado, à SUPRAM/LM, 
semestralmente (nos meses de fevereiro e setembro), a partir do plantio, 

relatório descritivo e fotográfico das ações executadas. 

Semestral, durante 3 anos, 
a contar do plantio 

http://www.ief.mg.gov.br/fauna/autorizacao-de-manejo-de-fauna-no-ambito-de-licenciamento
http://www.ief.mg.gov.br/fauna/autorizacao-de-manejo-de-fauna-no-ambito-de-licenciamento
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11 

Promover a recuperação das APPs degradadas das Fazendas Santa Terezinha 
e Horto Baratinha que não são objeto de compensação ambiental nos termos do 
Parágrafo 3° do Artigo 86 do Decreto Estadual n° 47.749/2019 até a 
regulamentação do PRA em nível estadual. 

20 (vinte) anos, 
abrangendo, a cada 2 (dois) 
anos, no mínimo 1/10 (um 

décimo) da área total 
necessária à sua 
complementação 

12 

Realizar a execução da medida compensatória proposta pelo corte de 15 árvores 
nativas isoladas vivas protegidas/ameaçadas de extinção na Fazenda Horto 
Baratinha, devendo a mesma ser realizada durante 3 anos, com plantio de 4.450 
mudas entre outubro/2020 e fevereiro/2021, conforme cronograma, devendo ser 
apresentado, à SUPRAM/LM, semestralmente (nos meses de fevereiro e 
setembro), a partir do plantio, relatório descritivo e fotográfico das ações 

executadas. 

Semestral, durante 3 anos, 
a contar do plantio 

13 

Comprovar perante à SUPRAM/LM, através de apresentação da Certidão de 
Inteiro Teor dos respectivos imóveis, o cumprimento da compensação ambiental 
por intervenção no Bioma Mata Atlântica relativa à averbação a título de servidão 
ambiental em caráter perpétuo de área de 1,47ha de fragmento florestal nativo 
em estágio médio na Matrícula nº 63.242 (R-2) e de 1,47ha de área antropizada 
onde será realizado o plantio de enriquecimento na Matrícula nº 878, nos termos 
do Decreto Estadual nº 47.749/2019. 

120 (cento e vinte) dias à 
contar da assinatura do 

termo 

14 

Quanto à recuperação da área de 1,47ha na Matrícula n° 878, a mesma deverá 
ser realizada durante 3 anos, com plantio entre outubro/2020 e fevereiro/2021, 
conforme cronograma, devendo ser apresentado, à SUPRAM/LM, 
semestralmente (nos meses de fevereiro e setembro), a partir do plantio, 

relatório descritivo e fotográfico das ações executadas. 

Semestral, durante 3 anos, 
a contar do plantio. 

15 

Formalizar processo de compensação ambiental a que se refere o art. 36 da Lei 
Federal n° 9.985/2000 c/c art. 7º do Decreto estadual n. 45.175/2009, perante a 
Gerência de Compensação Ambiental do Instituto Estadual de Florestas 
(GCA/IEF), nos termos da Portaria IEF n° 55/2012. 

90 (noventa) dias a partir da 
vigência da licença 

16 

Formalizar processo de compensação ambiental a que se refere o art. 75 da Lei 
Estadual n° 20.922/2013 perante a Gerência de Compensação Ambiental do 
Instituto Estadual de Florestas (GCA/IEF), nos termos da Portaria IEF n° 
27/2017. 

90 (noventa) dias a partir da 
vigência da licença 

17 

Manter arquivadas no empreendimento cópias impressas, na íntegra, dos 
relatórios de cumprimento das condicionantes, acompanhadas da respectiva 
ART, as quais deverão ficar disponíveis ao órgão ambiental pelo período de 05 
(cinco) anos após o vencimento da licença ambiental, podendo ser solicitadas a 
qualquer tempo, inclusive pelo agente de fiscalização ambiental. 

------ 

*A contagem do prazo para cumprimento das condicionantes se iniciará a partir da data de publicação da licença 

ambiental. 

**Os Relatórios de Cumprimento das Condicionantes deverão ser entregues via Ofício, mencionando o número do 

processo administrativo com respectiva cópia digital. 

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.  

A prorrogação do prazo para o cumprimento da condicionante e a alteração de seu conteúdo serão decididas pela unidade 

responsável pela análise do licenciamento ambiental, desde que tal alteração não modifique o seu objeto, sendo a exclusão 

de condicionante decidida pelo órgão ou autoridade responsável pela concessão da licença, nos termos do disposto nos 

arts. 3º, 4º e 5º do Decreto Estadual nº. 47.383/2018. 
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ANEXO II - Programa de Automonitoramento da Licença Prévia concomitante com a de Instalação 

(LP+LI) da PEDREIRA UM LTDA. 

 

1. Qualidade das águas superficiais 

 

Local de amostragem Parâmetro Frequência de análise 

P1 Córrego Doze A. 
Montante ao 

empreendimento 

· Parâmetros físicos: temperatura da água e do 

ar, condutividade elétrica, turbidez, sólidos totais, 

sólidos em suspensão, sólidos sedimentáveis, 

sólidos dissolvidos totais e cor verdadeira. 

· Parâmetros químicos: pH, DBO, oxigênio 

dissolvido, óleos e graxas, ABS e índice de fenóis. 

· Microbiológicos: coliformes totais, E. coli e 

coliformes termotolerantes. 

Mensal 

P2 – Córrego Doze A. 
Jusante ao 

empreendimento 

 
Relatórios: Enviar anualmente em março a Supram-LM os resultados das análises efetuadas. O relatório deverá ser 

elaborado por laboratórios em conformidade com a DN COPAM n.º 216/2017 e deve conter a identificação, registro 

profissional e a assinatura do responsável técnico pelas análises. Na ocorrência de qualquer anormalidade nos resultados 

nas análises realizadas durante o ano, o órgão ambiental deverá ser imediatamente informado. 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. Resíduos sólidos e rejeitos 

 

2.1. Resíduos sólidos e rejeitos abrangidos pelo Sistema MTR-MG 

 

Apresentar, semestralmente, 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. Resíduos sólidos e rejeitos não abrangidos pelo Sistema MTR-MG 

 

Apresentar, semestralmente, 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 

TRANSPORTADO
R 

DESTINAÇÃO FINAL 
QUANTITATIVO TOTAL DO 

SEMESTRE 
(tonelada/semestre) 

OBS. 
Denomina

ção e 
código da 

lista IN 
IBAMA 
13/2012 

Orige
m 

Class
e 

Taxa 
de 

geraçã
o 

(kg/mê
s) 

Razã
o 

social 

Endereço 
completo 

Tecnol
ogia 
(*) 

Destinador / 
Empresa 

responsável 

Quantidad
e 

Destinada 

Quantid
ade 

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   
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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. 

 

 

IMPORTANTE 

 

 Os parâmetros e frequências especificadas para o programa de Automonitoramento poderão sofrer 

alterações a critério da área técnica da Supram-LM, face ao desempenho apresentado; 

 A comprovação do atendimento aos itens deste programa deverá estar acompanhada da Anotação 

de Responsabilidade Técnica (ART), emitida pelo(s) responsável(eis) técnico(s), devidamente habilitado(s); 

Qualquer mudança promovida no empreendimento que venha a alterar a condição original do projeto 

das instalações e causar interferência neste programa deverá ser previamente informada e aprovada pelo 

órgão ambiental. 
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ANEXO III - Relatório Fotográfico da Pedreira Um Ltda.  

 

  
Foto 01 – Vista geral da futura rente de lavra. 

 

 

Foto 02 – Local onde está prevista a instalação da área de 

apoio (britagem, escritório, etc.). 

  

 
 

Foto 03 – Vista geral da área proposta para compensação 

ambiental por intervenção no Bioma Mata Atlântica – 

recuperação, localizada na Fazenda Santa Terezinha. 

 

 

Foto 04 – Vista geral de voçoroca na Fazenda Horto 

Baratinha, que é objeto de recuperação proposta no PRAD. 

Acima da mesma, observa-se a área para compensação 

ambiental pelo corte de árvores nativas isoladas vivas 

protegidas. 
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Foto 05 – Vista geral de uma das áreas propostas para 

compensação ambiental por intervenção em APP – 

(nascente e margens do curso d‟água), localizada na 

Fazenda Horto Baratinha. 

 

 

 

Foto 06 – Vista geral de outra área proposta para 

compensação ambiental por intervenção em APP – 

(confluência do Córrego Doze A e do Ribeirão Cocais 

Pequeno), localizada na Fazenda Horto Baratinha. 

 

 

 
Foto 07 – Vista geral do pit de lavra. Acima do afloramento 

rochoso encontra-se a FESD inicial e no sopé do mesmo a 

FESD médio. 

Foto 08 – Vista da área da parcela 3 da FESD inicial. 
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Foto 09 – Vista parcial do pit de lavra, com vegetação 

caraterizada como FESD médio. 

 

 

 

 

Foto 10 – Vista geral da área proposta para instalação da 

Pilha de estéril 2, sendo necessário o corte de árvores 

nativas isoladas vivas. 

 

 

 

 

Foto 11 – Vista parcial da área de intervenção em APP do 

Ribeirão Cocais Pequeno para construção de 

travessia/acesso ao empreendimento proposto. 

 

  

 

        

 


