
Mineração Baratinha S.A. 
 
PA   18432/2011/003/2018 
DNPM 832.216/2002 
CNPJ 09.303.353/0001-35 
Classe 6 Porte  Grande 
Município de Antonio Dias/MG 
 
Atividades Previstas 
 
Lavra a céu aberto Minério de  minério ferro 
Unidade de tratamento de minerais 
Pilhas de Rejeito Estéril 
Estrada para transporte de minério /estéril 
Posto de abastecimento de combustível 
 
Parecer Sugestão para o deferimento 
 
Resumo 
Conforme disposto junto ao histórico do Parecer Único de LIC n. 0788283/20171 e 
Parecer Único de LO n. 0292179/20182, o empreendimento  iniciou as atividades 
minerárias no sítio denominado Mina da Baratinha, de lavra experimental, por meio do 
Processo Administrativo de LOPM (pesquisa minerária) n. 09996/2008/001/2012, 
enquanto, concomitantemente, promoveu a regularização da fase de lavra definitiva. 
Cabe ressaltar que esta área já fora lavrada no passado, sendo que as operações 
foram suspensas na década de 80, ficando a área totalmente abandonada sem 
qualquer ação no sentido de recuperar as áreas degradadas, até meados de 2014.  
Em 11/08/2017, foi concedida a Licença de Instalação Corretiva (LIC n. 001/2017) ao 
empreendimento por ocasião da 9ª Reunião Extraordinária da Câmara de Atividades 
Minerárias do Conselho Estadual de Política Ambiental (CMI/COPAM).  
Diante do sequenciamento processual, buscando a regularização ambiental para fins 
de operar a fase de lavra definitiva, em 23/03/2018 o empreendedor promoveu o 
requerimento de Licença de Operação junto ao órgão ambiental.  
Já em 10/05/2018, por ocasião da 25ª Reunião Extraordinária da Câmara de 
Atividades Minerárias - CMI, fora concedida a Licença de Operação para a fase de 
lavra definitiva do empreendimento, com validade de 10 anos.  
No decorrer dos trabalhos de lavra, entre a fase de pesquisa mineral e a fase de lavra 
definitiva, os estudos desenvolvidos pelo empreendedor objetivaram o melhor 
aproveitamento da jazida mineral. Assim, o empreendedor, por meio do protocolo 
SIAM n. 0661190, de 20/09/2018, requisita a alteração de parte do layout da cava 
oeste e extensão do pátio de produtos, sendo esta discussão o objeto da presente 
análise. 
O local de desenvolvimento da atividade proposta não se encontra inserido no interior 
ou em Zona de Amortecimento (ZA) de Unidade de Conservação (UC), conforme 
verificado junto à plataforma de Infraestrutura de Dados Espaciais do Sistema 
Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IDE-SISEMA)3. 
 
Por meio do protocolo SIAM n. 0661190, de 20 de setembro de 2018, o empreendedor 
requer a alteração da geometria da Cava Oeste e a extensão do atual Pátio de 
Produtos da Mina da Baratinha. Aponta o representante do empreendedor que, 
durante os trabalhos de extração, o que compreende desde a fase de lavra 
experimental à fase de lavra definitiva, buscou-se aprimorar o aproveitamento da 
jazida mineral bem como a otimização do fluxo logístico, visando o aperfeiçoamento 
do Plano Diretor Minerário. 
 



Como apontado no respectivo documento, a adequação da Cava Oeste, a qual será 
abrangida pela delimitação da futura Cava da Mina, consiste na readequação do 
projeto de geometria da cava, o que culminará no retaludamento da mesma, 
objetivando o aproveitamento da jazida mineral. Tal artifício tecnológico permitirá o 
acesso à reserva da jazida localizada em cota inferior, ou seja, um melhor 
aproveitamento do mineral depositado nas profundidades da jazida.  
Todavia, o objetivo de tal alteração geométrica não proporcionará modificação dos 
parâmetros de produção do sítio de exploração mineral, mantendo-se os valores 
licenciados junto ao órgão ambiental.  
Além desta adequação, informa a consultoria do empreendedor que, dada a dimensão 
do Pátio de Produtos, a operacionalização do complexo na escala de lavra definitiva 
(2,8Mt/ano) tem ocasionado alguns inconvenientes ao processo logístico. Desta forma, 
busca o requerente a ampliação da atual área de disposição de Minérios, entre o Pátio 
de Produtos e o Posto de Combustível, de forma a otimizar o processo produtivo, 
criando uma condição de favorável.  
Tal alteração do arranjo físico, entretanto, não se encontra enquadrada em código de 
tipologia listada no Anexo Único da DN COPAM n. 217/2017, portanto, não possuindo 
porte e potencial poluidor para fins de enquadramento.  
Registra-se que, em 14 de dezembro de 2018, fora realizada vistoria técnica no sítio 
minerário, conforme Relatório de Vistoria n. 076/2018, em virtude do requerimento 
realizado junto ao protocolo SIAM n. 0661190/2018. 
 
Trata-se de pedido de adendo ao Parecer Único n. 0292179/2018 – LO n. 003/2018, 
PA n. 18432/2011/003/2018, formulado por MINERAÇÃO BARATINHA S.A. (EX-GO4 
PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS), CNPJ n. 09.303.353/0001-35, para fins 
de supressão de vegetação nativa, com destoca, para uso alternativo do solo em 
5,7415ha; supressão de vegetação nativa, sem destoca, para uso alternativo do solo 
em 0,1834ha; corte ou aproveitamento de árvores isoladas nativas vivas em 1,0689ha; 
bem como, aproveitamento de material lenhoso referente a 622,22m3.  
Para o processamento do pleito foi formalizado o Processo Administrativo de 
Intervenção Ambiental n. 04000000467/19 (SIM/URFBIO RIO DOCE), vinculado por 
meio de Adendo ao PA n. 18432/2011/003/2018.  
A referida Licença de Operação (Certificado de LO n. 003/2018) foi concedida pela 
Câmara Técnica Especializada de Atividades Minerárias, CMI/COPAM, em reunião 
realizada no dia 10/05/2018, válida por 10 (dez) anos, com vencimento em 
10/05/20285. 
 

Conclusão  
Fundamentado na conclusão e formalização do processo, avaliação da 
documentação apresentada, vistorias ao empreendimento, a equipe 
interdisciplinar da SUPRAM Leste Mineiro sugere o deferimento deste Adendo à 
Licença Ambiental na fase de Licença de Operação, para o empreendimento 
MINERAÇÃO BARATINHA S.A. (EX GO4 PARTICIPAÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS) com a finalidade de adequação geométrica da Cava Oeste 
e expansão do Pátio de Produtos, no município de Antônio Dias, MG. 
 
Nestes termos, os Conselheiros que abaixo assinam se manifestam pelo deferimento 

deste Adendo à Licença Ambiental na fase de Licença de Operação, para 
o empreendimento MINERAÇÃO BARATINHA S.A. (EX GO4 
PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS) com a finalidade de adequação 
geométrica da Cava Oeste e expansão do Pátio de Produtos, no município 
de Antônio Dias, MG, DNPM  , Classe 6, DNPM  832.216/2002 para as atividades 
citadas , no município de Lavras e Ribeirão Vermelho MG, pelo prazo de 10 anos, 
aliadas às condicionantes listadas no anexo  . 
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