
 

 

À CÂMARA DE ATIVIDADES MINERÁRIAS DO CONSELHO ESTADUAL DE 

POLÍTICA AMBIENTAL DE MINAS GERAIS – CMI/COPAM 

 

 

 

 

 

 

Processo nº: 00103/1981/092/2018 

Referência: Relato de Vista referente ao processo administrativo para exame de 

Licença de Instalação Corretiva concomitante com a Licença de Operação da 

empresa CSN Mineração S.A. 

 

 

1) Relatório: 

 

O presente processo foi pautado para a 55ª Reunião Ordinária da Câmara de 

Atividades Minerárias - CMI, realizada em 31/01/2020, quando foi solicitada vista 

conjunta pelos conselheiros representantes do FONASC, SINDIEXTRA e IBRAM. 

 

O processo em questão refere-se à concessão das Licenças de Instalação Corretiva 

e de Operação (LIC+LO) concomitantes para a Pilha de Estéril do Batateiro fase 3 A. 

 

Este projeto foi dividido em fases, sendo que as fases 1 e 2 já se encontram em 

operação e a fase 3 foi subdividida em duas fases: Fase 3A e Fase 3B. Atualmente o 

estéril está sendo disposto e conformado em pilha na área da PDE Fase 2, já 

licenciada, estando prevista a sua expansão na área correspondente a Fase 3A,  

objeto deste licenciamento. A PDE Fase 04 irá sobrepor as PDE’s fase 1/1A, 2 e 3A, 

e será a única fase em que além de estéreis, também ocorrerá a disposição de 

rejeitos. 

 

Haverá intervenção em vegetação nativa e em curso d’água para instalação e 

operação concomitantes da pilha. Há alguns fragmentos da ADA que já se encontram 

licenciados por outros processos. Conforme o cronograma apresentado pelo 

empreendedor, a instalação do empreendimento se dará em 10 meses, dos quais 

dois serão para mobilização. 



 

 

 

A disposição do estéril será feita de forma ascendente, conforme a geração anual de 

material na mina, a pilha deverá ser construída em bancos de 10m de altura, tendo 

uma altura máxima de 312 m, considerando a disposição do estéril até a elevação 

1.420,00m. Os taludes deverão ter uma inclinação de 1V:2H, com bermas de 8,0 m 

de largura a cada 10,0m de desnível, sendo definida em 10% a declividade máxima 

dos canais, utilizando-se descidas de água em degraus para declividade. Sua 

capacidade volumétrica é da ordem de 99,96 Mm³. 

 

O projeto atende às recomendações técnicas da ABNT NBR 13.029/2017, que 

estabelece fator de segurança mínimo de 1,50 em condições de operação normal e 

de 1,30 em condições de saturação parcial e/ou total do talude. 

 

Está prevista a implantação de canteiro de obras provisório, a ser instalado próximo a 

pilha, em área já antropizada, ocupando 15 ha, composto por meio de containers 

metálicos removíveis, pátios para estacionamento de veículos, máquinas e 

equipamentos, além de depósito de materiais para as obras. As atividades de 

implantação do Projeto de Expansão da PDE Batateiro - Fase 3A contarão com 

contratação de aproximadamente 16 pessoas terceirizadas no pico das atividades, 

sendo o transporte dessas pessoas até a área do projeto de responsabilidade das 

empresas contratadas para a execução das obras. Para a operação da pilha, serão 

utilizados empregados da CSN Mineração que atualmente já trabalham na Mina Casa 

de Pedra. 

 

O fornecimento de água será por meio de caminhão pipa e a energia será fornecida 

por gerador. Em resposta às informações complementares o empreendedor informa 

que além dos banheiros químicos utilizados no canteiro de obras, haverá também 

tratamento de efluentes sanitários por tratamento biológico, realizado em Estação de 

Tratamento de Esgotos - ETE compacta.  

 

Os diques do Esmeril e do Bichento contêm 38,00 e 18,6 metros de altura, 

respectivamente, e foram implantados para proporcionar a retenção dos sedimentos 

que possam ser carreados ao longo da estrutura da PDE Batateiro fase 3A. Ressalta-

se que os diques são estruturas de controle ambiental para a PDE Batateiro fase 3A 

que já se encontram implantadas e em pleno funcionamento, sendo que seu 

alteamento ou qualquer outra modificação não estão sendo autorizados. 



 

 

 

A área do empreendimento se encontra bastante antropizada, não só pelo fato de 

estar dentro do Complexo Casa de Pedra, um complexo minerário com diversas 

estruturas operacionais, como pelas autorizações de supressão em processos 

anteriores. O impacto de estruturas antrópicas e de sucessões em diversos estágios 

dificulta o mapeamento técnico, principalmente pela presença de espécies invasoras 

e agressivas na paisagem. 

 

A Área Diretamente Afetada (ADA) corresponde às áreas que serão efetivamente 

ocupadas pelo empreendimento, sendo assim, somada ao canteiro de obras, que por 

sua vez será instalado em local já antropizado próximo à área da pilha, totaliza 

142,49 hectares. 

 

A Área de Influência Direta (AID) para o meio socioeconômico abrange a sede do 

município de Congonhas. Para os meios físico e biótico, a AID compreende os 

terrenos no entorno da ADA, cujo limite foi estabelecido restringindo-se aos limites 

físicos que possam contribuir para as condições hidrológicas locais, ou ainda sofrer 

alterações decorrentes da implantação e operação do empreendimento.  

 

A Área de Influência Indireta (AII) para o meio socioeconômico compreende os limites 

do município de Congonhas, que poderá sofrer influência direta e indireta do 

empreendimento, relacionada à geração de empregos, renda e demandas de bens e 

serviços gerados pela implantação e operação do projeto. Para os meios físico e 

biótico, adotou-se para a AII os mesmos limites estabelecidos para a AID, sob 

justificativa de facilitar a avaliação dos impactos nessas áreas. 

 

O empreendedor requereu autorização para intervenção ambiental em 69,01 

hectares, sendo ela dividida da seguinte forma: (i) Supressão de cobertura vegetal 

nativa, com ou sem destoca em 58,89 hectares; (ii) Intervenção com supressão de 

cobertura vegetal nativa em Áreas de Preservação Permanente – APP em 6,13 

hectares e (iii) Intervenção sem supressão de cobertura vegetal nativa em APP em 

3,99 hectares. 

 

Quanto à intervenção em Bioma Mata Atlântica, o empreendedor possui a anuência 

do IBAMA para a referida intervenção, emitida em 17/12/2019, tendo em vista que ela 

será superior a 50 ha considerados cumulativamente. 



 

 

 

No que tange à questão referente à Reserva Legal, trata-se, como expresso no 

Parecer Único, de empreendimento localizado em área rural, aplicando-lhe o disposto 

no art. 12 da Lei Federal nº 12.651/2012, que determina a preservação mínima de 

20% em relação à área total do imóvel. Analisando o disposto no Parecer Único e na 

documentação trazida aos autos entendemos não haver impeditivos ao deferimento 

do presente processo de licenciamento. Ademais, e como reiterado pelo próprio 

Parecer Único, o quantitativo da área de Reserva Legal dentro do imóvel Casa de 

Pedra (874,66 ha), desconsiderando as áreas de servidão administrativa e o 

quantitativo que se encontrava fora da propriedade, mais o que foi realocado para o 

imóvel Fazenda Granja Mary (233 ha), confere à Reserva Legal área total de 

1.107,66 ha, portanto superior inclusive ao mínimo exigido por Lei.  

 

Deste, um total de 172,12 ha foi objeto de discussão acerca de eventual cômputo de 

Áreas de Preservação Permanente, o que está deve ser sendo adequado pelo 

empreendedor. Vale ressaltar que o fato culminou na lavratura do Auto de Infração nº 

142049/2019, o que igualmente não impede o deferimento do licenciamento em 

comento e será objeto de análise em outro processo, na esfera competente.  

 

Ainda de acordo com o Parecer Único elaborado pela equipe da SUPPRI, o 

empreendedor apresentou planos e programas que visam promover a segurança das 

estruturas que está sendo licenciada e adoção de medidas e ações necessárias para o 

controle e monitoramento ambiental. São eles: 

 Projeto de Exploração Florestal; 

 Plano de Recuperação de Áreas Degradadas; 

 Programa de Controle de Processos Erosivos e Carreamento de Sedimentos; 

 Monitoramento de Qualidade da Água e Efluentes Líquidos; 

 Programa de Gestão de Resíduos Sólidos; 

 Programa de Acompanhamento das Atividades de Supressão e Eventual 

Resgate de Fauna;  

 Programa de Monitoramento da Fauna Terrestre;  

 Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna Ameaçada (PMCFA);  

 Programa de Monitoramento da Fauna (PMF); 

 Programa de Educação Ambiental;  

 Programa de Comunicação Social;  



 

 

 Programa de Controle e Monitoramento Geotécnico da Expansão da PDE do 

Batateiro; 

 Programa de Controle Ambiental no Canteiro de Obras; 

 Programa de Controle e Monitoramento da Qualidade do Ar; 

 Programa de Monitoramento do Ruído Ambiental;  

 Programa de Resgate de Flora; 

 

O empreendedor também apresentou as devidas propostas de cumprimento das 

seguintes compensações: compensação florestal bioma Mata Atlântica, Compensação 

por supressão de espécies imunes ao corte e ameaçadas de extinção, compensação por 

intervenção em APP, compensação ambiental da Lei do SNUC e compensação por 

supressão de vegetação nativa em empreendimento minerário. 

 

Por fim, é importante destacar que a equipe interdisciplinar da SUPPRI não encontrou 

qualquer impedimento que justifique ou postergue o deferimento do pleito da empresa. 

 

 

2) Conclusão: 

 

Diante do exposto, somos favoráveis ao DEFERIMENTO da Licença de Instalação 

Corretiva concomitante com a Licença de Operação para o empreendimento Pilha 

de Estéril do Batateiro Fase 3A da CSN Mineração S.A., localizado no município de 

Congonhas, nos termos do Parecer Único nº 0024514/2020 (SIAM), elaborado pela 

equipe interdisciplinar da Superintendência de Projetos Prioritários – SUPPRI. 

 

É o parecer. 

 

Belo Horizonte, 17 de fevereiro de 2020. 

 

 

Denise Bernardes Couto 

Representante do Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais - 

SINDIEXTRA 


