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PARECER ÚNICO Nº 294880/2019 (SIAM) 

INDEXADO AO PROCESSO: PA COPAM: SITUAÇÃO: 

Licenciamento Ambiental 6839/2017/001/2018 Sugestão pelo deferimento 

FASE DO 
LICENCIAMENTO: 

Licença prévia e de Instalação (LP+LI) 
LAC - 2 

VALIDADE DA LICENÇA: 06 anos 

 

PROCESSOS VINCULADOS CONCLUÍDOS:  PA COPAM: SITUAÇÃO: 

   

 

EMPREENDEDOR: Sigma Mineração S.A. CNPJ: 16.482.121/0002-38 

EMPREENDIMENTO: Sigma Mineração S.A. CNPJ: 16.482.121/0002-38 

MUNICÍPIO: Itinga/MG ZONA: Rural 

COORDENADAS GEOGRÁFICA 
(DATUM): SIRGAS 2000 

    LAT/X:191608  LONG/Y:   8147122 

LOCALIZADO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: 

 INTEGRAL   ZONA DE 
AMORTECIMENTO  

 
USO SUSTENTÁVEL   X NÃO 

BACIA   
FEDERAL:  

Rio Jequitinhonha 
BACIA 
ESTADUAL: 

Rio Jequitinhonha  

UPGRH:  JQ3 SUB-BACIA:         Rio Piauí 

CÓDIGO: ATIVIDADE OBJETO DO LICENCIAMENTO (DN COPAM 217/2017): CLASSE 

A-02-01-1 Lavra a céu aberto  

5 

A-05-04-5 Pilha de rejeito estéril 

A-05-01-0 UTM com tratamento a seco 

A-05-02-0 UTM com tratamento a úmido 

F-06-01-7 
Postos revendedores, Postos ou Pontos de Abastecimento, instalação de 
sistema retalhistas, postos flutuantes de combustíveis e postos revendedores 
de combustíveis de aviação.  

CONSULTORIA/RESPONSÁVEL TÉCNICO: REGISTRO: 

NEO SOLUÇÕES AMBIENTAIS ME LTDA. 
CNPJ: 12.797.588/0001-35 
CTF AIDA: 7263066 

ATTOGEO GEOLOGIA E ENGENHARIA ÉIRELE ME 
CNPJ: 19.731.872/0001-58 
CTF AIDA: 7053850  

Auto de Fiscalização:  133864/2019,133855/2019  DATA:  08/02/2019, 25/03/2019 

 

EQUIPE INTERDISCIPLINAR MATRÍCULA ASSINATURA 

Sara Michelly Cruz – Gestora Ambiental  1.364.596-5  

Gabriela Monteiro de Castro – Gestora Ambiental 1.375.473-4  

Stênio Abdanur Porfirio Franco – Gestor Ambiental 1.364.357-2  

Júlia Melo Franco Neves Costa – Gestora Ambiental 1.337.497-0  

De acordo: Gilmar dos Reis Martins – Diretor Regional de 
Regularização Ambiental 

1.353.484-7 
 

De acordo: Wesley Alexandre de Paula – Diretor de 
Controle Processual 

1.107.056-2 
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1. Resumo 

O empreendimento Sigma Mineração S.A. pretende implantar mineração de 

lítio no município de Itinga, Minas Gerais. Para tal, em 20/12/2018 foi formalizado na 

Supram Jequitinhonha o processo administrativo de licenciamento ambiental de nº 

6839/2017/001/2018, na modalidade de LAC 2 – Licença Prévia concomitante com 

Licença e Instalação. 

Como atividade principal a ser licenciada tem-se pilhas de rejeito/estéril, área 

útil de 40ha, e Unidade de Tratamento de Minerais – UTM, com tratamento a úmido 

com capacidade de 1.500.000t/ano. Serão realizadas também a lavra a céu aberto 

de lítio com produção bruta de 240.000t/ano e UTM tratamento a seco com 

capacidade instalada de 1.500.000t/ano. 

Em 05/02/2019 a 06/02/2019 e de 19 a 21/03/2019 houve vistorias técnicas a 

fim de subsidiar a análise da solicitação de licenciamento ambiental na qual foram 

verificadas as áreas de intervenção e compensação ambiental, a conformidade 

ambiental e funcionamento da planta piloto que opera por meio da Autorização 

Ambiental de Funcionamento (AAF) nº 08699/2017 na Fazenda Monte Belo.   

A água utilizada pelo empreendimento, destinada a implantação, ao 

atendimento do processo industrial e ao consumo humano, provém de aquisição da 

captação outorgada pela ANA no Rio Jequitinhonha e corresponde a 150 m³/h.  

O empreendimento encontra-se segregado em três propriedades, a saber: a) 

Fazenda Poço Danta-Piauí, Fazenda Poço Danta e Fazenda Poço Dantas, 

totalizando 263,88 hectares totais e 52,77 hectares de reserva legal. 

O presente projeto de extração mineral demanda intervenção ambiental em 

105,3216 hectares totais, que compreendem: a) supressão de 60,0992 hectares de 

vegetação nativa, com destoca, em Floresta Estacional Decidual (FED); b) 

supressão de 422 indivíduos arbóreos isolados, distribuídos em 36,3550 hectares; c) 

regularização de uso consolidado na ADA em 5,0041 hectares; d) regularização de 

passivo ambiental dentro da ADA em 3,4734 hectares; e) regularização de passivo 

ambiental fora da ADA em 0,3899 hectares. 

Os efluentes líquidos gerados pelo empreendimento durante a implantação 

serão coletados por empresas especializadas para adequado tratamento, e na 

operação serão destinados a estações de tratamento de esgoto (ETE). Não havendo 

lançamento em cursos d´água.   

O armazenamento temporário e a destinação final dos resíduos sólidos estarão 

ajustados às exigências normativas. 
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As alterações na qualidade do ar, emissão de ruídos e vibrações serão 

amenizadas por medidas técnicas operacionais de forma a causar o mínimo de 

incômodo às comunidades vizinhas.  

Desta forma, os técnicos da Supram Jequitinhonha sugerem o deferimento do 

pedido da licença prévia e licença de instalação do empreendimento Sigma 

Mineração S.A. com condicionantes. 

 

1. Introdução. 

1.1. Contexto histórico 

Em 20/12/2018 através do recibo de entrega de documentos foi formalizado o 

Processo Administrativo – PA de número 06839/2017/001/2018 com objetivo de 

implantar as seguintes atividades classificadas de acordo com Deliberação 

Normativa Copam 217/2017 como :  “A-05-04-5 Pilhas de rejeito /estéril”, classe 5; “ 

A-05-02-0 Unidade de Tratamento de Minerais – UTM, com tratamento a úmido”, 

classe 5; “F-06-01-7 Ponto de abastecimento”, classe 5; “ A-02-01-1 Lavra a céu 

aberto – minerais metálicos , exceto minério de ferro”, classe  3  e “ A-05-01-0 UTM 

com tratamento a seco” , classe 3;  

Foi dada publicidade ao pedido de licença no Jornal Hoje em Dia no dia 

19/12/2018 e em 12/03/2019; no Diário Oficial em 21/12/2018 não tendo sido 

solicitada audiência pública.  

Esse parecer baseia-se nos estudos ambientais apresentados pelo 

empreendedor elaborados sobre responsabilidade dos seguintes profissionais: 

Nome 
profissional 

Formação Nº ART Estudo 

Ricardo Alves 
Teixeira 

Engenheiro de 
Minas 
CREA 

MG80317/D 

14201800000004966844 EIA/RIMA 

Arthur Duarte 
Vieira 

Engenheiro 
Florestal 

CREA 188.153 
14201800000004954235 

Inventario Florestal 
Plano de utilização 

Pretendida PUP 

Lucas de Souza 
Lara 

Geografo 
CREA  172405 

14201800000004947564 EIA/ RIMA 

Lucas de Souza 
Lara 

Geografo 
CREA  172405 

14201800000004947581 EIA/RIMA 

Aline Alves de 
Souza 

Tecnólogo em 
Gestão 

Ambiental 
CREA 208908 

14201800000004947854 EIA/RIMA 

Marco Aurélio 
Cardoso Murta 

Tecnólogo em 
Gestão 

Ambiental 
14201800000004958126 EIA/RIMA 
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Nome 
profissional 

Formação Nº ART Estudo 

CREA 236953 

Tiago Barbosa 
Santos 

Engenheiro 
Florestal 

CREA 188728 
14201800000004952112 

Projeto, Meio Ambiente, 
Plano de Recuperação de 
Áreas Degradadas PRAD 

Anthonny 
Fernandes 

Almeida Pina 

Engenheiro 
Agrônomo 

CREA 138483 
14201800000004952191 

Projeto, Meio Ambiente, 
Plano de Recuperação de 
Áreas Degradadas-PRAD. 

Bruno Dayan 
Pinheiro Vieira 

Técnico Em 
Agrimensura 

CREA 127770 
14201800000004956528 

Mensuração, outras 
finalidades - grupo A (civil), 

para fins cadastrais 

Felipe Eduardo 
Rodrigues De 

Freitas 

Biólogo 
CRBio 

080541/04-D 
2018/08471 

Levantamentos de fauna e 
responsável técnico da 

avifauna e da mastofauna 
terrestre 

Tarcísio José 
Sousa 

Biólogo  
CRBio: 

087811/04-D 
2018/08138 Levantamento da ictiofauna 

Breno Cordeiro 
Figueiredo 

Biólogo  
CRBio 

098618/04-D 
2018/10296 

Levantamento da 
herpetofauna 

A equipe interdisciplinar da SUPRAM JEQUITINHONHA realizou vistoria 

técnica no empreendimento em 05/02/2019 a 06/02/2019 e de 19 a 21/03/2019, 

gerando, respectivamente, os Autos de Fiscalização 133864/2019 e 133855/2019.  

Foram solicitadas informações complementares OF. SUPRAM JEQ Nº.  

287/2019 e devido a fatos novos via OF. SUPRAM JEQ 374/2019. 

 

2.2 Caracterização do empreendimento 

A Sigma Mineração S.A (Sigma) é a subsidiária brasileira da Sigma Lithium 

Resources, companhia canadense com sede em Vancouver. No Brasil sua atuação 

é voltada à exploração e desenvolvimento de projetos focada no setor mineral de 

lítio e seus subprodutos.  

A Sigma Mineração S.A desenvolveu projeto denominado Grota do Cirilo nos 

municípios de Araçuaí e Itinga o qual abrange uma área total de 18.887 hectares, 

compreendendo 28 títulos minerários incluindo 7 concessões de mina, 3 

autorizações de pesquisa e 4 requerimentos de lavra, o Projeto abarca 5 cavas com 

histórico de produção de Lítio (espodumênio) sendo elas Xuxa, Barreiro, Lavra do 

Meio, Murial e Maxixe. 

O projeto alvo do presente licenciamento foi denominado Grota do Cirilo – 

Pegmatito Xuxa Cava Norte, título minerário inscrito sob o DNPM nº 824.692/1971, 

Portaria de Concessão de Lavra nº 1.366/ 1984 publicada em 19 de outubro de 

1984. Em 2018 foi apresentado novo Plano de Aproveitamento Econômico – PAE 
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junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM/Agência Nacional de 

Mineração – ANM tendo como objetivo a produção do bem mineral Minério de Lítio, 

para fins industriais. 

As reservas minerais foram consideradas abundantes e de elevado teor (8,12 

Mt e teor de 1,52% de Li2O), sendo estimada vida útil de 8 anos para a cava Xuxa 

com taxa de produção de ROM considerada no sequenciamento de 1.45 Mtpa.  

O projeto será implantado nas fazendas Poço Danta-Piauí, Fazenda Poço 

Danta e Fazenda Poço Dantas todas situadas na zona rural do município de Itinga.  

Estes imóveis são de propriedade da empresa Miazga Participações S.A. sendo que 

foram formalmente arrendados à Sigma Mineração S.A.   

O empreendimento será composto por cava, pilha de rejeito/estéril, unidade de 

tratamento e beneficiamento minério e unidades de apoio e administrativas 

(escritório, cozinha; refeitório; banheiros; almoxarifado; pátios de estacionamento, de 

abastecimento, de lavagem de máquinas e veículos, depósito de material, paiol de 

explosivo).  

O empreendedor pretende implantar o projeto da seguinte forma:  na Fazenda 

Poço Danta – Piauí a Lavra a Céu Aberto; Fazenda Poço Danta a UTM e pilha de 

rejeito/ estéril e Fazenda Poço Dantas a área de pilha de rejeito/estéril (Figura 1). Foi 

informada a capacidade produtiva de 240.000 t/ ano para lavra a céu aberto, 40 ha 

para pilhas de rejeito/ estéril e UTM‟s seco e úmido com capacidade de 1.500.000 t/ 

ano, cada.  

Devido a rigidez locacional da jazida não há alternativa locacional para 

implantação da cava. Quanto às demais estruturas para definição do local de 

implantação foi levado em consideração limites da poligonal do DNPM e das 

propriedades; localização das reservas legais e Área de Preservação Permanente 

(APP); locais que não oferecessem risco a população ou ao meio ambiente 

chegando a configuração apresentada abaixo. 
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Com a configuração proposta foi identificada que a propriedade do Senhor 

Nilzaeiro Ornelas ficaria isolada entre propriedades onde o empreendedor pretende 

instalar pilhas de rejeito e UTM, foi informado que o senhor Nilzaeiro Ornelas não 

demonstrou interesse em vender o imóvel tendo a empresa solicitado servidão 

mineraria da área junto ao DNPM. 

Para implantação das estruturas será instalado canteiro de obras e contêineres 

compostos por escritórios, almoxarifado, refeitório e banheiros na área destinada a 

Pilha de Rejeito na Fazenda Poço Dantas. Serão construídos pátio e oficina para 

manutenção e pequenos reparos neste pátio deverá haver caixa separadora de 

água e óleo e não é autorizado a instalação de ponto de abastecimento de veículos 

uma vez que não foi apresentado projeto de ponto de abastecimento para esta etapa 

e local.  

O empreendedor possui uma planta piloto localizada na Fazenda Monte Belo 

que opera através da Autorização Ambiental de Funcionamento nº 08699/2017 a 

4km de distância da área de implantação do empreendimento com estruturas (prédio 

administrativo composto por escritórios, 4 dormitórios, banheiro, cozinha e refeitório; 

planta de beneficiamento em escala de pesquisa/testes, estruturas de apoio 

(almoxarifado, oficina de soldagem, estacionamento) que serão utilizadas como 

apoio a implantação do empreendimento.  

Figura 1: Projeto Grota do Cirilo – Pegmatito Xuxa Cava Norte. Fonte: Estudo de 

impacto ambiental – EIA, Sigma Mineração S.A., Projeto Grota do Cirilo – Pegmatito Xuxa 

Cava Norte, 2018. 
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Durante a implantação a energia elétrica necessária será por meio de 

geradores instalados com bacias de contenção, o sistema de comunicação será via 

rádio e celular. Toda infraestrutura temporária será cercada e entrada na área 

controlada.  

O acesso ao futuro empreendimento a partir das áreas urbanas de Itinga e 

Araçuaí, se dá por estrada pavimentada até o trevo de acesso ao distrito de 

Taquaral Seco onde segue por estrada não pavimentada. Como pode ser percebido 

na Figura 1 as estruturas estarão dispostas em lados opostos de via pública, como 

medida de segurança deverá ser alterada a via de acesso público para que não aja 

trânsito de pessoas não autorizadas e treinadas na área de mineração. Para isso foi 

requerida autorização junto a prefeitura e será realizada alteração intervindo nas 

propriedades da Sigma conforme demonstrado na figura abaixo. 

 

Figura 2: Traçado de alteração viária. 

A lavra será realizada a céu aberto consistindo em quatro operações básicas: 

decapeamento, desmonte, carregamento e transporte. Optou-se pela lavra a céu 

aberto devido as características de afloramento do minério, busca de metodologia 

que garantisse melhor aproveitamento, qualidade e volume de material a ser 

ofertado ao mercado.   

Para o desmonte a empresa irá utilizar variados tipos de explosivos: explosivos 

de ruptura como dinamite e seus acessórios detonantes e emulsão bombeada ou 

Pyroblast-M. A emulsão bombeada é uma substância oxidante, essa substância é 

disponibilizada a granel e seu manuseio e transporte é realizado em caminhões 
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denominados “Unidades Moveis de Bombeamento (UMB‟s)” preparados 

especificamente para esse fim. O Pyroblast-M é um dispositivo que quando 

acionado reage gerando grandes volumes de gases inofensivos responsáveis pela 

fragmentação instantânea. A utilização desta tecnologia tem como benefícios: 

resultado instantâneo, economia de tempo e de equipamentos, baixo nível de 

vibração, imperceptível deslocamento de ar, baixo nível de ruído, baixa emissão de 

gases e resíduos e elevado nível de segurança, não é controlado pelo exército, 

sendo as orientações de armazenamento do fabricante. Além das vantagens 

operacionais garante maior segurança por não ser um explosivo sensibilizado não 

oferecendo risco de explosão durante manuseio, se torna explosiva durante 

carregamento na mina onde será aditivada e sensibilizada quimicamente. Devido ao 

uso de explosivos controlados pelo Exército Brasileiro, serão construídos paios de 

explosivos. 

O carregamento de minério e estéril será feito diretamente nos caminhões 

rodoviários por escavadeira hidráulica de médio porte. Caminhões rodoviários 8x4 

com capacidade de 36t farão o transporte até a planta de beneficiamento ou pilha de 

estéril.    

O beneficiamento é composto por equipamentos de separação por peneiras 

(beneficiamento a seco) e separador magnético (beneficiamento úmido). No 

beneficiamento a úmido ocorre primeiro a lavagem do minério em peneira lavadora 

em seguida sistema de espessamento e filtragem, gerando rejeito em forma de 

pasta, e finalmente Separação de Meio Denso composto por Sistema de Separação 

de Meio Denso, Sistema de Desaguamento e Sistema de Recuperação de Ferro 

Silício. Nesse processo ocorre a separação do material leve e pesado em dois 

estágios utilizando-se ciclones e mistura de meio denso composta por ferrosilício. Os 

produtos formados são denominados pesado e misto que serão alocados em pilhas 

nos pátios de produtos finais de acordo com granulometria e composição. O produto 

pesado será o concentrado final de lítio que será comercializado. O produto misto 

será estocado para futuro reprocessamento. 

Os insumos utilizados no processo de beneficiamento são, portanto, água e o 

ferro silício. O ferro silício é importado e armazenado em pó em bombonas plásticas, 

após o uso, esse material pode ser vendido como sucata metálica. A água será 

captada no Rio Jequitinhonha e para melhor uso do recurso hídrico será implantado 

sistema de recirculação de água permitindo reuso de 95%, a vazão estimada de 

água nova será em torno de 30 m3/h.  

Na fazenda Monte Belo onde o empreendedor possui planta piloto do processo 

de beneficiamento foi possível observar o processo a ser implantado. Observou-se 

que o material beneficiado devido as características de tamanho e composição não 

permitem que possa ser facilmente dispersado pelo vento e/ou inalado. 
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Os rejeitos da fase seca e úmida são empilhados juntamente com o estéril da 

mina. Por possuírem baixa umidade, o manuseio será realizado por pá-carregadeira 

e caminhões. A conformação na pilha será realizada por tratores de esteiras. 

Serão formadas duas pilhas de rejeito e estéril, ocupando uma área de 39,8 ha, 

com capacidade total de 18Mt, devendo ser formada de maneira ascendente e 

operadas de acordo com as normas pertinentes ao tema. Nestas pilhas será 

disposto, também, solo oriundo do decapeamento da cava. Está prevista a 

revegetação de taludes e construção de drenagens superficiais. A área onde será 

implantada essas pilhas está parcialmente antropizada sendo necessárias para 

instalação a preparação do terreno com supressão de vegetação. Essas pilhas 

serão operadas concomitantemente tendo nesta fase do licenciamento vida útil 

estimada em 02 (dois) anos, e a operação da lavra do presente processo se 

estenderá por 08 (oito) anos, assim, durante a operação do empreendimento, será 

necessário proceder com a ampliação dessas pilhas, em um novo licenciamento 

ambiental. 

Quanto ao ponto de abastecimento este terá capacidade de 165m³, será 

implantado próximo à entrada da cava na fazenda Poço Danta – Piauí contará com 

três tanques aéreos de armazenamento sendo dois com capacidade de 60 mil litros 

e um de 45 mil litros, serão três baias de abastecimento sendo uma exclusiva para 

caminhões fora de estrada, outra para equipamentos de médio e pequeno porte e 

outra para veículos leves.  A instalação dos tanques deverá seguir padrões da 

legislação vigente.     

As operações ocorrerão todos os dias do ano em duas jornadas a saber:  

24horas divididas em três turnos para carregamento e transporte na mina e no 

beneficiamento, dois turnos de oito horas nas operações da mina de perfuração e 

desmonte e na planta de britagem.  

As atividades de implantação estão previstas para ocorrerem durante 18 meses 

conforme tabela abaixo. 

O quadro de funcionários é dinâmico e variável havendo contratação de 

empresas terceirizadas para execução das atividades de implantação. Para 

implantação do empreendimento está prevista a necessidade de até 545 

funcionários no período de máxima contratação que ocorrerá no terceiro e oitavo 

mês, tendo período de estabilização de contratações de 296 funcionários durante 

seis meses da implantação. Para operação estão previstos a necessidade de 465 

funcionários. Foi informado que os funcionários serão contratados preferencialmente 

na região (Itinga/MG e Araçuaí/MG) objetivando contratar entre 60% e 70% mão-de-

obra local, devendo estes serem capacitados pelo próprio empreendedor, conforme 

a função a ser exercida pelas empresas contratantes.   



 

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

294880/2019 
20/05/2019 

Pág. 10 de 75 

 

Superintendência Regional Regularização Ambiental – SUPRAM JEQ 
Av. da Saudade, 335 – Centro – Diamantina / MG. 

CEP: 39.100-000 – Tel/Fax: (38) 3532-6650 
 



 

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

294880/2019 
20/05/2019 

Pág. 11 de 75 

 

Superintendência Regional Regularização Ambiental – SUPRAM JEQ 
Av. da Saudade, 335 – Centro – Diamantina / MG. 

CEP: 39.100-000 – Tel/Fax: (38) 3532-6650 
 

O transporte dos trabalhadores será realizado em condução do próprio 

empreendedor e também em veículos terceirizados.  

O trajeto para escoamento da produção será por meio de caminhões rodo-trem 

com capacidade de 74 toneladas sendo realizado de segunda a sexta-feira de 7 às 

18 horas, foi estimada necessidade de 12 a 13 caminhões por dia com destino ao 

Porto de Ilhéus – BA ou Porto de Vitoria -ES, ou seja, trafegando pela BR-367, 116 e 

415 ou BR-367,116 e 259.     

A energia elétrica será fornecida pela CEMIG sendo necessária a construção 

de uma subestação a rede de 138kv para ligação devido à alta demanda de energia 

para o beneficiamento.  

A comunicação interna se dará por meio de sistema de rádio portátil e cabo 

fendido possibilitando rapidez e segurança nos serviços. Será necessária instalação 

de quatro antenas externas para prover toda cobertura de rádio na superfície, estas 

antenas serão montadas na forma de torre, na altura desejada, com aterramento 

(inclusive para o cabo). Na área administrativa será instalado um sistema de 

telefonia com rádio interligado com a mina e todos os setores operacionais, de 

manutenção, administrativo, e serviços de vigilância e segurança patrimonial.  

Os resíduos sólidos e efluentes serão tratados em tópico especifico deste 

parecer. 

 

2. Diagnóstico Ambiental 

Foi considerada, para os meios físico e biótico, como Área Diretamente Afetada 

(ADA) do empreendimento as três fazendas nas quais serão implantadas as 

estruturas e Área de Entorno (AE) buffer de 100 metros no entorno da ADA. Essas 

áreas recebem efeitos diretos do empreendimento com algum grau de influência da 

vizinhança. 

Considerando a área que poderia sofrer impactos indiretos pela propagação de 

ruídos, alteração da qualidade do ar, do solo e da água, considerou-se a Área de 

Influência Indireta (AII) como a microbacia do Rio Piauí e parte da sub-bacia do 

córrego Taquaral. 

Quanto aos impactos socioeconômicos considerou-se a população da ADA 

onde residia um casal de idosos. Para AE considerou-se moradias localizadas a 

1.500 metros distância da ADA sendo identificas 27 casas. Para a Área de Influência 

Direta (AID) consideraram as comunidades que sofreriam principalmente os 

impactos físicos ocasionados pelo empreendimento devido à proximidade com o 

mesmo sendo elas as comunidades de Taquaral Seco, Ponte do Piauí, Poço Danta 

e Taquaral de Minas. Para a AII considerou-se a dinâmica econômica local, 
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relacionada à compra de bens de primeira necessidade, prestação de serviços, 

contratação de mão de obra, moradia para funcionários, dessa forma considerou-se 

os municípios de Itinga e Araçuaí. 

 

2.1. Caracterização meio físico  

O clima na região é classificado segundo Classificação de Köppen como Aw, 

continental-seco, com temperatura média do mês mais frio do ano superior a 18ºC. 

De acordo com os dados históricos a média na região é de 25,17°C e máxima 

34,60°C. A estação chuvosa inicia em novembro com término em março e a estação 

seca de junho a agosto. A precipitação média anual da região é abaixo de 1.000  

sendo que nos municípios de Itinga a precipitação anual fica abaixo de 700 mm. A 

umidade relativa do ar média é de 75%, com evapotranspiração por volta de 1.450 

mm. A região apresenta na maior parte do ano ventos calmos, tendo sido 

apresentados dados da Estação Convencional de Araçuaí entre 2010 e 2018, onde 

as velocidades registradas estão em média entre 0 e 1 m/s, tendo ocorrência 

também de ventos com velocidade de 2 m/s. Os ventos predominantes são no 

sentido sudoeste, representando 25% da ocorrência, seguido por 23,25% de ventos 

no sentido nordeste.  

Foi avaliada a qualidade do ar na ADA e AII de forma indireta por meio do 

levantamento nos dados disponibilizados no CPTEC – Centro de Previsão de Tempo 

e Estudos Climáticos integrado ao INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 

que monitoram o transporte atmosférico de emissões antropogênicas e de 

queimadas sobre os continentes da América do Sul, África e o Oceano Atlântico Sul. 

Segundo avaliação feita no mês de dezembro de 2018 a qualidade do ar da região 

pode ser considerada como boa. As principais fontes emissoras de alteração da 

qualidade do ar na AID onde encontram-se minerações de granito, empreendimento 

agropecuários e pequenas atividades de garimpo, residências estão relacionadas a 

atividades de mineração e movimentação nas estradas não pavimentadas.   

O relevo da área de inserção do empreendimento é predominantemente 

composto por superfícies aplainadas sendo que relevo ondulado representa 24,01%, 

nas regiões leste e sudeste, o relevo é forte-ondulado em 6,98% da AII. As áreas 

classificadas como de relevo montanhoso e forte-montanhoso são pouco 

significativas, representando 1,29% e 0,03%. A declividade do terreno varia entre 0º 

a 5º de inclinação das vertentes, e a amplitude topográfica varia entre 10 a 30 

metros.  

Na região predomina Latossolos com algumas manchas de Argissolo. A 

espessura média do manto de intemperismo é de cinco metros e raramente 

ultrapassa 10 metros de profundidade. Segundo IDE a vulnerabilidade do solo à 
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contaminação na Área Diretamente Afetada pelo empreendimento está entre baixa e 

média. 

 

2.2. Unidades de conservação  

De acordo com informações prestadas nos estudos ambientais, o 

empreendimento não se encontra inserido em unidade de conservação (proteção 

integral ou desenvolvimento sustentável) ou em zona de amortecimento destas. 

Foi realizada consulta à plataforma IDE/SISEMA no dia 29/01/2019, sendo 

constatada que a unidade de conservação mais próxima da ADA do 

empreendimento (APA Municipal Chapada do Pequizeiro) encontra-se localizada a 

cerca de 42 km em linha reta, no município de Francisco Badaró/MG.  

Desta forma, entende-se que a implantação e operacionalização do referido 

empreendimento não proporcionará impactos negativos em área protegida ou de 

uso restrito, classificada como unidade de conservação. 

 

2.3. Recursos Hídricos 

A área de estudo está inserida na bacia hidrográfica do Rio Jequitinhonha na 

unidade de planejamento e gestão de recursos hídricos – UPGRH JQ3 do Médio e 

Baixo Jequitinhonha, na bacia do Ribeirão Piauí, de regime perene, e do Córrego 

Taquaral, de regime intermitente, ambos afluentes diretos do Rio Jequitinhonha.  

Foi verificado em vistoria que o Ribeirão Piauí está a aproximadamente 40 

metros da borda da cava. Este rio separa os municípios de Itinga e Araçuaí, do lado 

de Itinga, onde será desenvolvido o empreendimento, a APP (Área de Preservação 

Permanente) apresenta vegetação nativa já do lado de Araçuaí há plantios de milho. 

No momento da vistoria, este curso d‟água apresentava baixo volume e muitos 

sedimentos acumulados em seu leito dando-lhe um caráter de pouca profundidade e 

fácil acesso a animais domésticos. Essas informações corroboram com o 

apresentado nos estudos onde foi relatado que o Ribeirão Piauí possui poucos 

remanescentes de vegetação nativa nos limites de sua APP, além disso, grande 

parte da bacia hidrográfica é caracterizada por usos agropecuários, principalmente 

pastagens, o que acarreta exposição do solo e compactação, gerando processos 

erosivos laminares, sendo facilmente carreados para o leito do rio. 

Foi apresentada nos estudos avaliação da qualidade d‟ água do Ribeirão Piauí 

tendo a coleta sido feita a montante e a jusante de onde se pretende instalar o 

empreendimento e as análises realizadas pela Companhia de Saneamento de Minas 

Gerais – COPASA MG por demanda do empreendedor. A água foi coletada nos 

pontos demonstrados na figura abaixo. De acordo com essas análises a qualidade 
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das águas correspondem ao padrão determinado na Deliberação Normativa 

Conjunta COPAM/CERH-MG nº 01, de 05 de maio de 2008 para águas Classe 2, 

ultrapassando apenas o índice de turbidez. 

 

 

Figura 3: Pontos de coleta de amostra de água no Ribeirão Piauí. Fonte: Estudo 

de impacto ambiental – EIA, Sigma Mineração S.A., Projeto Grota do Cirilo – Pegmatito 

Xuxa Cava Norte, 2018. 

Quanto ao consumo de água para as atividades do empreendimento foi 

requerida outorga junto a Agência Nacional das Águas – ANA no Rio Jequitinhonha, 

no ponto de coordenadas 16°42‟1,17” O e 41°53‟47,16” S, para fins de consumo 

humano e industrial. Foi emitida a Outorga nº43 de 14/01/2019, documento 

02500.001337/2019-47 com validade de 10 anos para captação de 150 m³/h de 

água superficial, durante 24 horas/ dia, exceto em um dia de cada mês para 

manutenção dos equipamentos, totalizando 3.600 m³/ dia (3.600.000 L/ dia).  

Durante a implantação a água utilizada será captada do reservatório da 

fazenda Monte Belo por caminhões pipa e armazenadas em caixa d‟água na área de 

implantação, para consumo humano será adquirida água potável nas cidades da AII.     

Para operação a água será captada na Fazenda Monte Belo, o bombeamento 

será composto por bomba centrífuga submersível múltiplo estágio montado sobre 

balsa flutuante. Será necessária a construção de uma adutora (Figura 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

para distribuição até o empreendimento, com intervenção em APP (Área de 

Preservação Permanente), porém, sem necessidade de supressão de vegetação 

nativa, sendo dispensada autorização do órgão ambiental, nos termos do art.19, 
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inciso VIII da Resolução Conjunta SEMAD/IEF nº 1.905, de 2013. A rede adutora 

terá 4km, irá intervir na BR 367 sendo necessária autorização do DNIT, e será 

construída ao longo de estrada rural existente, até o ponto em que será instalado o 

reservatório de armazenamento para distribuição. 

 

 

 Figura 4: Traçado futuro da adutora 

O armazenamento será em um reservatório de concreto armado com 

capacidade de 8.000 m³ onde haverá tubulações de distribuição por gravidade com 

as seguintes finalidades:   

a) Linha de água de processo para alimentação da planta de beneficiamento de 

minério. 

b) Rede de água para incêndio, considerando alimentação de hidrantes. 

c) Linha de água para abastecimento de caminhões pipa. 

d) Rede de distribuição de água para atendimento aos escritórios, banheiros, 

restaurantes e utilidades em geral. 

 

2.4. Fauna 

O empreendimento Sigma Mineração está localizado no município de Itinga, 

região nordeste do estado de Minas Gerais, em área considerada de prioridade 
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muito alta para a conservação. Boa parte da vegetação nativa da região já foi 

retirada, restando apenas poucos remanescentes. A integridade da fauna é 

considerada alta, no entanto, a prioridade para a conservação da maioria dos grupos 

faunísticos é considerada baixa. Destaca-se o grupo faunístico avifauna, cuja a 

prioridade é considerada alta, e o grupo faunístico herpetofauna, cuja prioridade é 

considerada média. De acordo com o estudo apresentado, a área foco do estudo é 

um local que vem sofrendo com altos níveis de antropização e uma grande escassez 

hídrica. O local onde ocorrerá o aproveitamento minerário, é uma área que sofre 

com forte pressão antrópica com diversas origens e possui poucas regiões ainda 

preservadas. 

Para a caracterização da fauna na região de inserção do empreendimento 

foram realizadas quatro campanhas de campo, com variação sazonal de seca e 

chuva, entre os dias 17 a 21/02/2018 (chuva), de 18 a 23/04/2018 (chuva), de 20 a 

24/08/2018 (seca) e de 22 a 26/10/2018 (chuva). Os estudos de fauna foram 

coordenados pelo biólogo Felipe Eduardo Rodrigues de Freitas (CRBio 080541/04-

D/ART n° 08471/2018) também responsável técnico pelos estudos dos grupos 

avifauna e mastofauna e pelos biólogos Breno Cordeiro Figueiredo (CRBio 

98.618/04D/ART n° 10296/2018) e Tarcísio José Sousa (CRBio 87811/04D/ART n° 

08138/2018), responsáveis técnicos pelos grupos faunísticos herpetofauna e 

ictiofauna respectivamente.  

Para definição dos pontos de amostragem utilizou-se como critérios áreas que 

concorrem para a maior probabilidade de ocorrência de indivíduos especialistas do 

grupo foco (áreas com vegetação natural, presença de corpos d‟água, diversidade 

de fitofisionomias, entre outros) e possíveis áreas que contribuem para a diminuição 

da diversidade da fauna (áreas que sofrem algum tipo de pressão antrópica, por 

exemplo). Também foi considerado o Layout do empreendimento, de maneira a 

dispor as estações de amostragem nos locais que poderão sofrer maiores impactos 

provenientes da atividade. Assim, foram selecionadas duas estações amostrais, 

sendo uma no entorno direto do empreendimento (próximo à ADA) e outra no 

entorno indireto. Devido à ampla atuação humana observada na região, ambas 

estações sofrem com pressão antrópica provenientes de diversas fontes.  
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Figura 5: ADA e Estações de amostragem do levantamento de fauna. Fonte: 

Estudo de impacto ambiental – EIA, Sigma Mineração S.A., Projeto Grota do Cirilo – 

Pegmatito Xuxa Cava Norte, 2018. 

Para o grupo faunístico herpetofauna, foi realizado levantamento de dados 

secundários através de revisão bibliográfica de alguns estudos realizados na região 

de inserção do empreendimento que apontaram a ocorrência de 133 espécies sendo 

115 de anfíbios e 18 espécies de répteis. Das espécies de provável ocorrência na 

área do empreendimento destacam-se as espécies Aplastodiscus cavicola, 

Aplastodiscus weygoldti, Hypsiboas cipoensis, Mesoclemmys vanderhaegei e 

Kinosternon scorpioides consideradas quase ameaçadas mundialmente. Têm-se 

ainda algumas espécies classificadas como deficientes em dados de acordo com a 

IUCN e outras com algum grau de endemismo que merecem atenção especial. Para 

o levantamento de dados primários do grupo faunístico herpetofauna, foram 

definidos 24 pontos amostrais distribuídos nas estações de amostragem (Figura 5), 

com emprego de busca ativa em poças e lagoas, transectos e de maneira 

complementar amostragem em estradas. Durante os levantamentos da herpetofauna 

foram registrados 30 representantes do grupo, sendo 15 espécies de anfíbios 

anuros, pertencentes a 4 famílias, e 15 espécies de répteis, pertencentes a 8 

famílias. Durante a fase 1 do presente levantamento, onde foram realizadas três 

campanhas de campo, foram registradas 23 espécies. Já durante a fase 2 do 

presente levantamento, onde foi realizada uma campanha de campo, foram 

registradas 16 espécies. Devido à grande antropização observada na área de 

estudo, que leva inevitavelmente a uma alteração ambiental, o presente estudo 

constatou que a maioria das espécies registradas são aquelas que mais bem se 

adaptam a áreas alteradas; mas foi notório que alguns ambientes possuem 

capacidade suporte à presença de uma fauna mais diversificada, uma vez que foram 

registradas, ainda que em menor riqueza, espécies com maiores requisições 
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ecológicas. Das espécies da herpetofauna registradas na área de estudo, nenhuma 

encontra-se ameaçada de extinção de acordo com as listas disponíveis 

(COPAM,2010; MMA, 2014 e IUCN, 2018). 

Para o grupo faunístico avifauna, realizou-se o levantamento de dados 

secundários através de uma revisão bibliográfica em literatura especializada, que 

apontou a provável ocorrência de 336 espécies de aves na região de inserção do 

empreendimento. Das espécies levantadas, destacam-se Crypturellus noctivatus, 

Primolius maracanã, Aratinga auricapillus, Formicivora iheringi, Hylopezus 

ochroleucus, Porphyrospiza caerulescens, Neothraupis fasciata, Charitospiza 

eucosma e Spizaetus ornatos, classificadas como Quase Ameaçadas pelo IUCN 

(2018), sendo que esta última também encontra-se “em perigo” no Estado de Minas 

Gerais (COPAM, 2010), assim como as espécies Odontophorus capueira, 

Syndactyla dimidiata, Procnias nudicollis e Coryphaspiza melanotis. A espécie 

Coryphaspiza melanotis também se encontra “em perigo”, porém a nível nacional, 

conforme portaria MMA,2014, e “vulnerável” conforme IUCN (2018). Tem-se ainda 

as espécies Microspingus cinereus, Culicivora caudacuta e Procnias nudicollis que 

se encontram “vulneráveis” mundialmente (IUCN 2018), sendo que Culicivora 

caudacuta apresenta o mesmo status em Minas Gerais (COPAM,2010). Para o 

levantamento de dados primários deste grupo faunístico, foram estabelecidos um 

total de 22 pontos de observação e escuta abrangendo os principais ambientes de 

ocorrência deste grupo. Foram realizadas as quatro campanhas de campo com o 

auxílio de GPS, binóculos, uma câmera fotográfica, um gravador de áudio e um guia 

de campo. As metodologias de campo foram aplicadas por meio da utilização de 

transectos, permeando todas as fitofisionomias que compõem o ecossistema da 

área de influência do empreendimento. Durante os levantamentos da avifauna na 

área de estudo, foi identificado o total de 133 representantes, pertencentes a 38 

famílias e 20 ordens. A ordem dos Passeriformes foi a mais representativa com 77 

espécies, o que corresponde a 58% do total de espécies identificadas no estudo. 

Dentre as espécies mais abundantes registradas ressaltam-se a Eupsittula cactorum 

(periquito-da-caatinga), que é uma espécie de menor preocupação, porém, 

considerada xerimbabo, muito capturada para criação doméstica. Destacam-se 

também as espécies Myrmorchilus strigilatus (tem-farinha-aí), Thamnophilus pelzelni 

(choca-do-planalto) e Sakesphorus cristatus (choca-do-nordeste), que apresentam 

maior sensibilidade ambiental a alterações em seu habitat, e devido à perda de 

habitat, esta espécie já vem apresentando declínio em suas áreas de ocorrência. 

O levantamento da mastofauna terrestre da região de inserção do 

empreendimento foi realizado através de consultas bibliográficas e entrevistas com 

moradores locais (dados secundários) e com emprego de metodologias conjugadas, 

por busca ativa através de transectos lineares com foco em evidências indiretas 

(vestígios) e a aplicação de armadilhamento fotográfico, por se tratar de um grupo 
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faunístico de difícil visualização direta. O levantamento de dados secundários, 

através de literatura científica, possibilitou o registro de 53 espécies distribuídas em 

08 ordens e 20 famílias. Das espécies levantadas, destacam-se Leopardus pardalis, 

Leopardus tigrinus, Puma concolor e Myrmecophaga tridactyla que se encontram 

vulneráveis em Minas Gerais e no Brasil (COPAM,2010; MMA, 2014). Tem-se ainda 

as espécies Pecari tajacu e Dasyprocta prymnolopha que se encontram vulneráveis 

no estado de Minas Gerais (COPAM, 2010) e as espécies Leopardus wiedii, 

Tolypeutes tricinctus, Tapirus terrestres e Panthera onca que apresentam o mesmo 

status, porém a nível nacional (MMA, 2014), sendo que esta última também se 

encontra na lista estadual com o status de “criticamente em perigo”, assim como a 

espécie Tayassu pecari. A espécie Callicebus barbarabrownae também se encontra 

criticamente em perigo, porém a nível nacional (MMA, 2014). Já as espécies Potos 

flavus, Tapirus terrestris e Leopardus wiedii encontram-se em perigo em Minas 

Gerais, sendo as duas últimas também vulneráveis no Brasil. Para o levantamento 

de dados primários foi instalado um total de doze transectos nas áreas de entorno 

direto e indireto do empreendimento e foram empregadas três armadilhas 

fotográficas que foram instaladas em áreas com potencial de utilização de animais 

silvestres como trilhas de acesso a fontes de água, compreendendo as diferentes 

fitofisionomias das áreas de influência do empreendimento. Para auxiliar na atração 

dos animais foram utilizados elementos de origem vegetal (frutas) ou animal (bacon, 

sardinha e ovo de galinha). Após a instalação, as câmeras permaneceram em 

funcionamento 24h por dia durante todo o período de amostragem. O esforço 

amostral das amostragens quantitativas da mastofauna terrestre compreenderam 

100 horas efetivas de atividade de campo, através de três câmeras-trap e doze 

transectos realizados nas áreas do estudo. Durante o esforço de coleta em campo, 

com base nas informações provenientes da aplicação dos métodos de estudos 

acima descritos, identificaram-se a ocorrência de 17 espécies de mamíferos 

terrestres, riqueza representada por 08 ordens e 13 famílias. Das espécies 

registradas, nove tiveram a identificação confirmada em campo por meio de registros 

primários indiretos (pegadas, fezes, etc), visualizações e fotografias e oito espécies 

foram registradas pelos relatos dos entrevistados (moradores e trabalhadores) que 

possuem contato frequente com os ambientes naturais presentes nas áreas de 

influência do empreendimento. O estudo apontou que há no local intensa 

perturbação antrópica por atividades de caça, conforme relatos de alguns 

entrevistados. Assim, acredita-se que por este motivo muitas espécies são de rara 

ocorrência local. As espécies registradas na área de estudo são em sua maioria 

generalistas, fato este possivelmente relacionado às alterações ambientais 

identificadas na área. Os animais com maiores densidades populacionais para a 

área amostrada são: o mico estrela (Callithrix penicillata), com cinco registros e o 

cachorro do mato (Cerdocyon thous) com dezesseis registros. Das espécies 

registradas no estudo destaca-se a espécie Callithrix geoffroyi (sagui-de-cara-
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branca), endêmica da Mata Atlântica, que vem apresentando declínios em suas 

populações com a perda e a fragmentação de habitat, Mazama gouazoubira (veado-

catingueiro), Euphractus sexcinctus (tatu-peba) e a Dasypus novemcinctus (tatu-

galinha), que sofrem pressão de caça para consumo da carne, e as espécies Eira 

barbara (irara) e a Leopardus pardalis (jaguatirica) que também sofrem com a 

pressão de caça, porém, devido ao interesse comercial do couro. Das espécies com 

algum grau de ameaça apontadas no levantamento de dados secundários, houve o 

registro de Leopardus pardalis por meio de entrevistas com moradores e 

trabalhadores locais. O estudo apontou a ocorrência de animais domésticos (cães e 

gatos) em todas as áreas amostradas no estudo da mastofauna, animais estes 

provavelmente oriundos das comunidades rurais próximas à área do 

empreendimento. A presença desses animais contribui de maneira negativa para a 

permanência das populações de mamíferos silvestres no local.       

Em relação ao grupo faunístico ictiofauna, o levantamento de dados 

secundários apontou foi realizado com base na lista apresentada por Andrade-Neto 

(2010) e apontou a ocorrência de 53 espécies de peixes, distribuídas em 26 famílias 

e 07 ordens. Das espécies levantadas, destacam-se Caranx latus, Centropomus 

parallelus, Centropomus undecimalis, Simpsonichthys ocellatus e Steindachneridion 

amblyurum que se encontram criticamente em perigo a nível estadual, conforme 

COPAM 2010, sendo que esta última também se encontra com o mesmo status a 

nível nacional (MMA 445/2014). Tem-se ainda as espécies Nematocharax venustus 

e Mimagoniates sylvicola que se encontram em perigo, sendo a primeira a nível 

estadual (COPAM,2010) e a segunda a nível nacional (MMA 445/2014) e a espécie 

Rhamdia Jequitinhonha que se encontra vulnerável no Brasil (MMA,2014). O 

levantamento de dados primários contemplou seis pontos de amostragem na área 

de influência do projeto, pertencentes à Bacia do Rio Jequitinhonha, e foi realizado 

através de capturas ativas com utilização de peneiras e tarrafas. As atividades de 

captura foram autorizadas pela autorização para pesca científica n° 038.013/2018 

emitida pelo Instituto Estadual de Florestas. Durante as campanhas de levantamento 

de dados primários para a ictiofauna, foram coletados 122 indivíduos pertencentes a 

nove espécies, quatro ordens e cinco famílias. A ordem predominante foi 

Characiformes com 6 espécies, correspondente 66,67%; seguida de 

Cyprinodontiformes, Perciformes, Siluriformes com 1 espécies (11,11%). Das 

espécies registradas nos dados primários, nenhuma encontra-se ameaçada de 

extinção, seja a nível estadual, nacional ou federal, conforme COPAM 2010, MMA 

2014 e IUCN,2018. De acordo com o estudo apresentado, a espécie dominante foi 

Astyanax aff. bimaculatus registrada em 04 dos 06 pontos de amostragem 

executados. Essa é uma espécie de pequeno porte e foi encontrada em diferentes 

ambientes de características lênticas e lóticas da região, mostrando grande 

adaptação aos ambientes amostrados. Das espécies capturadas, Poecilia reticulata 
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(barrigudinho) e Knodus moenkhausii (piaba) são exóticas à bacia do rio 

Jequitinhonha, mas são espécies que estão amplamente distribuídas nas bacias 

brasileiras. 

Após análise dos dados faunísticos apresentados, notou-se que a diversidade 

e abundância encontradas nas campanhas realizadas na área de influência do 

empreendimento, são relativamente baixas. A composição faunística levantada para 

a região, através dos registros secundários em literatura científica, embora 

escassos, apresenta grande número de endemismos e a ocorrência de espécies 

ameaçadas de extinção. Em contrapartida, o levantamento de dados primários para 

os diversos grupos apontou um baixo número de registros, principalmente de 

espécies endêmicas e especialistas, sendo as registradas em sua grande maioria 

generalistas, de baixa sensibilidade ambiental, e de ampla distribuição geográfica. 

Identificou-se um alto grau de antropização na região de inserção do 

empreendimento, o que demonstra que a fauna local já vem sofrendo com impactos 

decorrentes de ações humanas. Há também uma notável escassez hídrica na 

região, o que também pode ter contribuído para o baixo número de registro de 

espécies para grupos que apresentam maior sensibilidade a este fator. Em relação 

ao grupo faunístico ictiofauna, deve-se ter cuidado adotando medidas mitigadoras 

para possíveis carreamentos de sedimentos no curso d‟água Piauí, que apresenta 

grande proximidade em relação à ADA do empreendimento e pode, 

consequentemente, ocasionar impactos na ictiofauna local. Para identificar os 

possíveis impactos decorrentes da atividade sobre os grupos faunísticos, serão 

executados os programas de monitoramento da fauna apresentados para os grupos 

avifauna, mastofauna, herpetofauna e ictiofauna, que poderão indicar no decorrer da 

instalação e operação do empreendimento a ocorrência de impactos e auxiliar na 

proposição de novas medidas. Em relação ao impacto já previsto, relacionado às 

atividades de supressão de vegetação, ocorrerá o acompanhamento durante as 

atividades de desmate por equipes de biólogos que estarão prontos a auxiliar a 

fauna no deslocamento passivo e na realização de atendimentos à animais feridos, 

caso necessário, conforme previsto no programa de afugentamento e resgate de 

fauna.  

2.5. Flora  

O empreendimento Sigma Mineração S.A. encontra-se segregado em três 

propriedades, a saber: a) Fazenda Poço Danta-Piauí, Fazenda Poço Danta e 

Fazenda Poço Dantas. Conforme informações extraídas dos estudos ambientais, as 

propriedades apresentam histórico de utilização diverso, incluindo a atividade de 

mineração.  

As propriedades a serem ocupadas pelo empreendimento não são contíguas 

(unidas apenas por um vértice), mas estão inseridas no mesmo contexto fisiográfico, 



 

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

294880/2019 
20/05/2019 

Pág. 22 de 75 

 

Superintendência Regional Regularização Ambiental – SUPRAM JEQ 
Av. da Saudade, 335 – Centro – Diamantina / MG. 

CEP: 39.100-000 – Tel/Fax: (38) 3532-6650 
 

com predomínio de fitofisionomias de Floresta Estacional Decidual Submontana, 

dentro da área de aplicação da Lei Federal n° 11.428/2006 e Decreto n° 6.660/2008, 

que regem sobre a utilização e conservação da vegetação nativa do bioma Mata 

Atlântica.  

De acordo com consulta à plataforma IDE/SISEMA realizada em 29/01/2019 

foram constatados os seguintes fatos: a) o empreendimento proposto encontra-se 

inserido nos domínios do bioma Mata Atlântica; b) predominância da fitofisionomia 

de Floresta Estacional Decidual Submontana; c) a região de inserção apresenta 

muito alta potencialidade para ocorrência de cavidades naturais subterrâneas; d) 

encontra-se localizado fora da área de influência de cavernas cadastradas; e) 

localizado fora da Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço; f) localizado fora das 

Reservas da Biosfera da Mata Atlântica e da Caatinga; g) localizado em área 

considerada de muito alta prioridade para conservação – Biodiversitas; h) localizado 

fora das Áreas de Segurança Aeroportuária; i) localizado fora dos domínios de terras 

indígenas e quilombolas e do raio de restrição destes domínios. 

A caracterização da flora regional foi realizada por meio de consultas 

bibliográficas (dados secundários) e observações de campo, que apresentaram a 

paisagem como um mosaico vegetacional onde se observa formações florestais, 

campestres e antrópicas. Foi informado que as observações de campo evidenciaram 

a presença de fragmentos de vegetação florestal, cuja fitofisionomia, estrutura e 

composição florística são características de Florestas Estacionais Deciduais e 

Caatinga Arbórea. 

O levantamento ou diagnóstico da flora (coleta de dados primários) foi 

realizado por meio de „caminhamentos‟, com a realização de caminhadas pelas 

trilhas e vias nas áreas de influência, de modo a contemplar as fitofisionomias 

identificadas, registrando-se as espécies inéditas visualizadas. Foram registradas 57 

espécies vegetais (arbóreas, arbustivas e herbáceas), distribuídas em 23 famílias 

botânicas, com predominância da ocorrência de Fabáceas e Anacardiáceas.  

O presente projeto de extração mineral demanda intervenção ambiental em 

105,3216 hectares totais, que compreendem: a) supressão de 60,0992 hectares de 

vegetação nativa, com destoca, em Floresta Estacional Decidual (FED); b) 

supressão de 422 indivíduos arbóreos isolados, distribuídos em 36,3550 hectares; c) 

regularização de uso consolidado na ADA em 5,0041 hectares; d) regularização de 

passivo ambiental dentro da ADA em 3,4734 hectares; e) regularização de passivo 

ambiental fora da ADA em 0,3899 hectares. 

Para embasar a solicitação de intervenção ambiental foi apresentado Plano de 

Utilização Pretendida – PUP, com inventário florestal da área requerida. Para 

elaboração do inventário florestal foi realizada amostragem casual estratificada – 
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ACE para amostrar os fragmentos de Floresta Estacional Decidual – FED presentes 

e censo dos indivíduos florestais nativos isolados em meio a pastagens.  

Foram alocadas 31 parcelas nos fragmentos florestais de FED, com dimensão 

de 20x20 metros cada (400 m²), totalizando uma área amostral de 1,24 hectares. 

Amostrou-se o estrato arbóreo-arbustivo da vegetação, sendo registrados 659 

indivíduos (1065 fustes), distribuídos em 29 espécies vegetais. O censo dos 

indivíduos arbóreos isolados registrou 422 indivíduos florestais, distribuídos em 24 

espécies. A volumetria de madeira estimada para a área de intervenção total é de 

2.388,3553 m³, distribuídos da seguinte forma: a) 1.589,5067 m³ estimados para os 

maciços florestais; b) 159,2236 m³ estimados para os indivíduos florestais isolados; 

e c) 639,6250 m³ estimados para o volume de tocos e raízes (destoca).  

Dentre as áreas solicitadas para intervenção ambiental, foram estimados 969 

indivíduos de Handroanthus ochraceus (Ipê amarelo), espécie declarada como 

imune de corte, conforme Lei n° 20.308/2012. Tal intervenção solicitada (supressão 

de indivíduos florestais imunes de corte) será alvo de medida compensatória, 

detalhada em tópico específico. Não foram registrados indivíduos representantes de 

espécies ameaçadas de extinção, conforme Portaria MMA n° 443/2014. 

Nos dias 05 e 06 de fevereiro de 2019 foi realizada vistoria por uma equipe 

técnica da SUPRAM Jequitinhonha no empreendimento, objetivando conferir/validar 

o inventário florestal apresentado e reunir informações para subsidiar a análise do 

licenciamento ambiental. Foram conferidas 06 parcelas amostrais do inventário 

(parcelas 08, 09, 19, 21, 23, 24), correspondendo a 19,35% do total de unidades 

amostrais lançadas. Também foram remedidos 68 indivíduos arbóreos isolados em 

pastagens, correspondendo a 16,11% do total censeado. A partir da vistoria 

realizada foi gerado o Auto de Fiscalização n° 133864/2019. 

O inventário florestal apresentado (amostragem fragmentos FED) obteve um 

erro de amostragem de 9,83%, atendendo ao disposto na Resolução Conjunta 

SEMAD/IEF n° 1905/2013. O estudo foi deferido pela equipe técnica responsável 

pela análise e apreciação. 

As medidas compensatórias ambientais e florestais incidentes no presente 

processo de licenciamento encontram-se contempladas em tópico específico. 

Não existem APP‟s nos polígonos/áreas solicitados para implantação do 

empreendimento na ADA. Porém, haverá intervenção em APP para instalação de 

parte do sistema de adução de água (adutora), sem a necessidade de supressão de 

vegetação nativa, o que dispensa autorização, nos termos do art.19, inciso VIII da 

Resolução Conjunta SEMAD/IEF nº 1.905, de 2013. Próximo à área solicitada para 

cava/lavra passa o ribeirão Piauí, que desagua no rio Jequitinhonha. Foi 

apresentado o “Programa de manutenção e conservação das Áreas de Preservação 
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Permanentes – APP”, que busca garantir a conservação das áreas de APP próximas 

ao empreendimento. 

2.5.1. Considerações sobre o Art. 11 da Lei 11.428/2006 

Espécies da flora ameaçada de extinção 

Conforme informações extraídas do levantamento florístico realizado no 

diagnostico ambiental da região de inserção do empreendimento, bem como no 

inventário florestal apresentado, não foram registrados indivíduos vegetais/florestais 

representantes de espécies ameaçadas de extinção. A conferência foi realizada 

recorrendo-se à Portaria MMA n° 443, de 17 de dezembro de 2014, que tornou 

pública a lista oficial de espécies da flora brasileira ameaçada de extinção. Durante 

as vistorias técnicas realizadas, não foram identificados e/ou avistados indivíduos 

florestais de espécies consideradas ameaçadas de extinção. 

Sendo assim, entende - se que a implantação e operacionalização do 

empreendimento não apresenta risco de causar a extinção de nenhuma espécie 

declarada como ameaçada de extinção, conforme Portaria MMA n º443/2014.  

Proteção de mananciais ou prevenção e controle de erosão 

A área de inserção do empreendimento encontra-se inserida na bacia do rio 

Jequitinhonha. De acordo com a Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-

MG nº 01/2008, que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes 

ambientais para o seu enquadramento, conforme seu artigo 37, enquanto não 

aprovados os respectivos enquadramentos, as águas doces serão consideradas 

Classe II, exceto se as condições de qualidade atuais forem melhores, o que 

determinará a aplicação da classe mais rigorosa correspondente. Dessa forma, as 

águas superficiais da bacia do rio Jequitinhonha na região de inserção do 

empreendimento devem ser consideradas como classe 2. 

De acordo com a Lei nº 10.793/1992, que dispõe sobre a proteção de 

mananciais destinados ao abastecimento público em áreas remanescentes de Mata 

Atlântica no Estado, em seu artigo 1º, mananciais são considerados, “aqueles 

situados a montante do ponto de captação previsto ou existente, cujas águas 

estejam ou venham a estar classificadas na Classe Especial e na Classe I da 

Resolução nº 20, de 18 de junho de 1986, do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

– CONAMA -, e na Deliberação Normativa nº 10, de 16 de dezembro de 1986, do 

Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM.” Deste modo, a vedação da 

supressão de vegetação, prevista no Art. 11, inciso I, alínea b da Lei 11482/2006, 

referente à proteção de mananciais, não se aplica a essa situação. 

Conforme consulta à plataforma digital do IDE/SISEMA (camada do ZEE), a 

ADA do empreendimento está localizada em áreas cuja vulnerabilidade dos recursos 

hídricos é considerada alta. Está prevista a construção de sistemas de drenagem de 
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água pluvial não percolada, que buscam garantir que o recurso hídrico retorne aos 

cursos d‟água superficiais à jusante, sem a presença excessiva de material 

particulado/sedimentos. 

Toda e qualquer cobertura vegetal possui a função de prevenção e controle de 

erosão, porém, está prevista a adoção de medidas mitigadoras por meio dos 

programas: Programa de Gestão e Controle dos Recursos Hídricos e Efluentes, 

Programa de Implantação do Sistema de Drenagem Pluvial e Contenção de 

Processos Erosivos, Plano de Gestão e Supervisão Ambiental e PRAD, 

apresentados no EIA/PCA. O empreendedor informa que deverão ser adotadas 

medidas de controle de erosão edáfica, com execução do PRAD em áreas 

antropizadas e/ou já exauridas, e, encerradas as atividades, toda a ADA deve ser 

alvo de recomposição da flora. 

Corredores entre remanescentes de vegetação primária ou secundária em 

estágio avançado de regeneração 

Não foram verificados fragmentos de vegetação primária ou secundária em 

estágio avançado de regeneração natural inseridos na Área Diretamente Afetada – 

ADA do empreendimento e nem no entorno imediato desta. Os fragmentos de 

vegetação nativa solicitados para intervenção/supressão não fazem conexão com 

fragmentos de vegetação primária ou secundária em estágio avançado de 

regeneração. 

Unidades de conservação 

O empreendimento não se encontra inserido em unidade de conservação 

(proteção integral ou desenvolvimento sustentável) e nem em zona de 

amortecimento destas. Foi realizada consulta à plataforma IDE/SISEMA no dia 

29/01/2019, sendo constatada que a unidade de conservação mais próxima da ADA 

do empreendimento (APA Municipal Chapada do Pequizeiro) encontra-se localizada 

a cerca de 42 km em linha reta, no município de Francisco Badaró/MG.  

Desta forma, entende-se que a implantação e operacionalização do referido 

empreendimento não proporcionará impactos negativos em área protegida ou de 

uso restrito, classificada como unidade de conservação. 

Valor Paisagístico 

A paisagem local e regional já se encontra amplamente alterada/antropizada 

pela implantação de pastagens (pecuária) e outras culturas agrícolas. As áreas 

solicitadas para intervenção/supressão encontram-se isoladas em fragmentos 

florestais, sem conexão com outras áreas naturais preservadas. 

A remoção da vegetação da ADA do projeto atual contribuirá para 

descaracterização da paisagem local, entretanto, não se tem conhecimento de 
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norma específica, reconhecida pelos órgãos executivos do Sistema Nacional do 

Meio Ambiente, declarando que a vegetação de ocorrência no local possui 

excepcional valor paisagístico. 

 

2.6. Cavidades naturais 

O estudo espeleológico foi realizado pelo geógrafo Lucas de Souza Lara, na 

ADA do projeto minerário e sua Área de Entorno (AE), caracterizada pelo raio de 

250 metros sob forma de poligonal convexa. A prospecção foi conduzida em 

consonância com a Instrução de Serviço SISEMA n° 08 de 2017, incluindo 

levantamento bibliográfico, análise documental e cartográfica, mapa de potencial 

espeleológico da área de estudo e caminhamento espeleológico. Para a definição do 

potencial espeleológico foi realizada uma análise multicritérios com base em 

indicadores geológicos (litologias e estruturas), geomorfológicos (afloramentos, 

declividade das vertentes, paredões, entre outros) e hidrológicos (cursos fluviais) 

favoráveis a existência de cavidades. A área de estudo encontra-se em uma única 

unidade geológica, a Formação Salinas, constituída por três litotipos: 

metaconglomerados, meta-arenitos e metapelitos (quartzo micaxistos). Embora 

isoladamente as litologias apresentem médio potencial espeleológico, no 

cruzamento com os demais indicadores, realizado de acordo com a metodologia 

proposta, o potencial espeleológico da ADA e AE foi classificado como de ocorrência 

improvável e baixo potencial. Isso se explica pela incipiente exposição dos 

afloramentos rochosos causada pelos avançados processos de pedogênese na 

área, formando um espesso manto de intemperismo. O caminhamento foi realizado 

com base no mapa de potencial espeleológico, considerado satisfatório, com 

incursões de campo entre os dias 30 de outubro e 01 de novembro de 2018. Não 

foram encontradas cavidades naturais, não havendo, portanto, possibilidade de 

impacto ao patrimônio espeleológico com a implantação do empreendimento 

minerário.  

2.7. Socioeconomia 

Não foram identificas comunidades quilombolas, indígenas ou bens 

acautelados pelo IPHAN na área de influência do empreendimento segundo banco 

de dados do IDE -Sisema. No entanto, o empreendedor possui processo junto ao 

IPHAN nº 01514.002567/2018-21, tendo o projeto sido caracterizado como Nível III, 

sendo exigidos estudos de Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio 

Arqueológico, o qual foi aprovado pela portaria IPHAN 16/2019, o empreendedor 

informou que finalizou os estudos não tendo sido identificados sítios arqueológicos.  

Na ADA no perímetro das três fazendas havia apenas um casal de moradores 

na propriedade Fazenda Poço Danta - Piauí. O casal é composto pelo senhor José 
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Martins de Oliveira (74 anos) e Maria Helena Pereira Vieira (60 anos), o senhor José 

foi funcionário da Arqueana, antiga proprietária do terreno a qual cedeu a casa para 

que o mesmo fixasse residência. Foi acordado com os moradores em 14/03/2019 

valor de indenização e prazo e condições para que deixassem o imóvel até o dia 

03/04/2019. 

 

Figura 6: Moradias na Área de Entorno (AE) e Área de Influência Direta (AID) do projeto.  

No raio de 1,5km da ADA do empreendimento, Área de Entorno (AE), foram 

identificadas 27 propriedades (Figura 6). Para caracterização dos moradores foram 

realizadas entrevistas com os mesmos.  

As 27 propriedades totalizam 73 moradores, sendo 38 do sexo masculino e 35 

do sexo feminino, entre crianças e idosos sendo a maioria em idade 

economicamente ativa. Os moradores possuem baixo grau de escolaridade formal.  

A situação fundiária dos imóveis é variável havendo proprietários-residentes, 

funcionários residentes, propriedades cedidas para moradia de uma ou mais 

famílias.   

Segundo dados das entrevistas não há saneamento básico em nenhuma 

residência, todas têm acesso à energia elétrica por meio da CEMIG, a fonte de água 

de 20 propriedades é o Ribeirão Piauí, de 6 (seis) é por meio de caminhão pipa e 

uma o Rio Jequitinhonha.  

Apenas em uma propriedade não é exercida nenhuma atividade e não há 

morador, há uma propriedade que é utilizada apenas para lazer, em duas 

propriedades é exercida mineração e em uma não há morador, porém é alugada 
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para pastagem.  Em 17 propriedades é exercida a criação de gado de corte ou leite, 

e em uma produção agrícola além das criações. Parte da renda dos moradores de 

nove casas provém, também, da aposentadoria dos moradores. Há entre os 

residentes, além de trabalhadores rurais, trabalhardes urbanos e desempregados.  

Destas 20 propriedades que estão do mesmo lado do Ribeirão Piauí, têm como 

via de uso preferencial estrada vicinal situada no interior da ADA do 

empreendimento.   

Essas propriedades podem sofrer impacto de forma distinta uma vez que há 

moradores distribuídos próximo a futura área de cava, outros próximos à área de 

beneficiamento, outros próximos a cava, porém, separados dessa por curso d‟água. 

De forma geral todos serão influenciados durante a implantação pelo trânsito de 

pessoas, máquinas e equipamentos.  

Na Área de influência Direta (AID) têm-se as comunidades Taquaral Seco, 

Ponte do Piauí, Poço Dantas e o distrito de Taquaral de Minas. Foram realizadas 

entrevistas com moradores para caracterização das comunidades Taquaral Seco, 

Ponte do Piauí e Poço Dantas.  Segundo os estudos e vistoria realizada, as 

comunidades têm em comum a falta de saneamento básico e coleta de lixo, 

iluminação pública precária ou ausente, não tem sinal de celular e ausência de 

estrutura de saúde ou qualquer serviço público, exceto uma escola, fazendo com 

que os moradores desloquem até a sede do município de Itinga ou de Araçuaí 

quando da necessidade de serviços de qualquer natureza. A população tem baixa 

escolaridade, tendo a maioria cursado até o ensino fundamental e moradores 

analfabetos. Atualmente está frequentando escola 02 residentes de Taquaral Seco, 

03 em Ponte do Piauí e 45 em Piauí Poço Dantas. A renda média é de até dois 

salários mínimos. Há casas vazias, fato relacionado ao êxodo rural devido à falta de 

opções de emprego. Quanto a problemas sociais destaca-se o relato de insegurança 

devido a roubos em todas as comunidades, alcoolismo, uso de drogas e falta de 

locais de lazer.  Abaixo o descritivo das comunidades: 

Comunidade Taquaral Seco está localizada a 25km da sede do município de 

Itinga e está a 500 metros da ADA das estruturas de beneficiamento e Pilha de 

Rejeito 1, segundo o perfil de elevação traçado no Google Earth essa comunidade 

está na cota abaixo das estruturas que irão operar 24 horas. Pode-se considerar que 

há uma barreira natural entre o empreendimento e a comunidade, uma vez que 

entre elas está a reserva legal da propriedade (figura 7).  Os moradores fazem uso 

contínuo das vias que interceptam a área de implantação da mineração. 
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Figura 7: Relação entre a localização da comunidade Taquaral e Estruturas do 

empreemdimento (Pilha de Rejeito e UTM‟s).  

A comunidade possui 10 residências, segundo depoimento a comunidade 

existe a mais de 100 anos, há um número pouco expressivo de moradores devido ao 

êxodo rural sendo 15 pessoas atualmente. A fonte de renda está ligada a 

aposentadoria, agricultura e pecuária. Não existem comércio, espaços públicos de 

serviços e lazer. Uma agente de saúde atende a comunidade uma vez por mês. O 

abastecimento é realizado por caminhão pipa, o curso d´água mais próximo é o 

Córrego Taquaral Seco que segundo os moradores está seco a muitos anos. A 

comunidade não é atendida por serviço de assistência social. Para os alunos que 

estudam na sede do município a prefeitura disponibiliza o serviço de ônibus escolar 

municipal.  Não há grupos artísticos ou organizações sociais. Os moradores têm 

hábito de comemorar festas juninas com fogueiras nas fazendas convidando os 

vizinhos e moradores das comunidades de Ponte do Piauí e Taquaral.  Houve 

relatos de que as vias são bastante movimentadas por trabalhadores das fazendas 

da comunidade e fazendas vizinhas. Foi relatado durante vistoria que não sentem 

seguros para andar na comunidade à noite devido a casos de furtos.  A expectativa 

dos moradores em relação ao empreendimento é que a empresa leve oportunidades 

de emprego e segurança para a região.  

Comunidade Ponte do Piauí está situada aproximadamente 24 km da área 

urbana de Itinga, localizada próximo à rodovia BR 367 tendo parte do seu território 

do lado esquerdo do Ribeirão Piauí e parte do lado direito. Esta é a comunidade com 

maior distribuição de casas no entorno da cava sendo possível ser vista toda a 
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estrutura do empreendimento quando instalado. Essa comunidade não faz uso 

frequente das vias que serão utilizadas pela mineradora.  

A comunidade é composta por aproximadamente 40 casas, algumas 

aglomeradas e outras espaçadas, e 30 moradores. A comunidade possui um bar, 

uma igreja, escola municipal paralisada por falta de alunos, e campo de futebol, não 

havendo outros serviços públicos ou privados e áreas de lazer. Há uma associação 

com pouco mais de um ano de existência que busca resolver o problema de falta de 

água principalmente no período seco. Foi relatado, no entanto, que não há união 

entre os moradores não sendo realizadas festas tradicionais na comunidade. A 

atividade rural mais comum no local é o plantio de hortaliças nas margens do 

Ribeirão Piauí, os moradores têm como fonte de renda trabalhos na cidades e 

fazendas vizinhas e na CBL (Companhia Brasileira de Lítio). O abastecimento de 

água é feito por captação no Ribeirão Piauí, porém, em períodos de seca é feito o 

abastecimento por caminhão pipa da prefeitura. Em relação aos problemas 

ambientais e sociais foram destacados a falta de água e de coleta de lixo; drogas, 

alcoolismo e falta de segurança. Foi relatado problemas de manutenção dos 

acessos, roubos em geral, principalmente de bombas d‟água. Em relação ao 

empreendimento os moradores estão apreensivos quanto a movimentação noturna, 

intensidade da poeira e barulho, principalmente devido a moradores idosos e/ou com 

problemas respiratórios.  

 

Figura 8: Perímetro da comunidade Ponte do Piauí 

Comunidade Piauí Poço Dantas está situada a aproximadamente 30 km da 

área urbana do município de Itinga e a aproximadamente 1,2km em linha reta da 

borda da cava e 0,94km da borda da pilha e faz uso das vias que servirão para o 

empreendimento. Nessa comunidade será possível ter vista total da cava.  

 A comunidade é composta por 80 residências, igreja evangélica, bares, 

quadra, escola e associação. Essa comunidade é a maior na AID com cerca de 150 
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a 200 moradores, durante a vistoria foi percebida maior movimentação de 

moradores que nas demais comunidades e pessoas de diversas faixas etárias bem 

como a construção de novas casas. Na escola da comunidade, Escola Municipal 

Nuno Murta, haviam 34 alunos matriculados sendo 10 de ensino infantil e 24 de 

ensino fundamental, sendo as turmas multisseriadas distribuídas para dois 

professores.  Nessa comunidade existe uma associação comunitária a mais de 

quatro anos com o objetivo de conseguir recursos/benefícios do governo para a 

comunidade e garantir o abastecimento. O abastecimento de água na comunidade é 

por captação no Ribeirão Piauí havendo relatos períodos de déficit devido à seca. A 

fonte de renda dos moradores varia entre da aposentadoria, agricultura, pecuária 

tendo sido relatado que as pessoas trabalham em bananais de fazendas vizinhas, 

na cidade como diaristas e na empresa CBL. Foi relatado o garimpo ilegal praticado 

pela falta de oportunidades de trabalho formal. Há transporte coletivo que percorre a 

comunidade diariamente. É realizada festa tradicional de Nossa Senhora Santana 

em 25 de julho, organizada pelo presidente da associação da comunidade, e um 

grupo de dança de quadrilha organizada por moradores. Principal problema relatado 

está relacionado a drogas, desemprego, assaltos e falta de áreas de lazer. Foi 

observado deposição de lixo em grotas secas. Quanto ao empreendimento os 

moradores esperam a geração de emprego e renda e o desenvolvimento local. 

Como expectativas negativas foram citados e a geração de poeira e ruídos. 

 

Figura 9 : Perímetro da comunidade Piauí Poço Dantas 

O distrito de Taquaral de Minas pertence a Itinga. O distrito é divido pela BR 

367 por onde será escoada o produto da mineração. O distrito está a cerca de 14 km 

da sede (Itinga) e a 29 km de Araçuaí e a 7 km do empreendimento. A população 

estimada é de 2000 pessoas. A localidade tem sua economia em torno da 

agricultura de subsistência, possui os seguintes estabelecimentos comerciais: 02 

restaurantes, 01 sorveteria, 01 padaria, 01 farmácia, 01 supermercado, 08 
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mercadinhos, 04 lojas de confecções, 02 serviços de fast-food, 01 distribuidora de 

gás (GLP), 13 bares, 01 fabrica de confecções, 01 construtora, 01 academia de 

ginástica, 02 serralheria especializada em metal, 03 borracharias. Quanto aos 

serviços dispõe de estruturas para a pratica de esporte (01 ginásio poliesportivo, 01 

campo de futebol em terra batida); locais religiosos (01 católica e 03 evangélicas), 

01 associação de moradores, 01 cemitério, 01 posto dos correios, 01 PSF – Posto 

de Saúde da Família que disponibiliza de 02 médicos (01 clínico geral e 01 

ginecologista), 02 enfermeiros, 01 dentista, 01 técnico em saúde bucal e 5 agentes 

de saúde que contam com 02 (dois) veículos, sendo um para locomoção do médico 

do PSF na área de atuação e outro (ambulância) no atendimento de pacientes, 

equipe do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) que atende uma vez por 

semana. Na educação conta com estabelecimentos do ensino infantil ao médio 

atendendo atualmente 418 alunos em dois turnos oriundos além da localidade das 

comunidades do Piauí Poço Danta, Taquaral Seco, Fazenda Floresta, Laranjeira e 

Humaitá com transporte por meio de 02 ônibus escolares e uma van. 

O serviço de comunicação no Distrito é servido por 03 provedores de internet, 

02 operadoras de telefonia móvel (Oi e Vivo) e 01 de telefonia fixa (Oi). 

O abastecimento de água atende 85% da população, A água distribuída no 

Distrito é proveniente de captação realizada no Rio Jequitinhonha. Foi construída 

uma estrutura de Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, porém a mesma não 

funciona, os dejetos são lançados sem tratamento no Rio Jequitinhonha.  A coleta 

de lixo é realizada semanalmente pela prefeitura.  

 

Figura 10: Perímetro da Comunidade Taquaral de Minas 
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Como área de influência indireta (AII) foram consideradas os municípios de 

Itinga e Araçuaí. Para caracterização dessas áreas foi consultado dados de fonte 

oficiais do IBGE, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, 

prefeituras entre outros.  

Os elementos apresentados abrangendo os temas população, trabalho, renda, 

saúde, educação, habitação, distribuição da renda, condições de vida da população 

e segurança retrataram situação demográfica e social apontando para condições de 

subdesenvolvimento regional onde os serviços públicos de saneamento, 

infraestrutura e saúde não atendem toda a população. Há poucas instituições de 

ensino técnico e superior e oportunidades de emprego.  

A região apresenta baixa taxa de urbanização, baixo dinamismo econômico, 

sendo os setores que mais empregam o agropecuário e de serviços, gerando um 

intenso processo migratório devido à falta de empregos.  

Os municípios são pequenos tendo população inferior a 50 mil habitantes e de 

crescimento lento. Segundo dados do IBGE 2010 a população de Itinga em 2000 era 

de 14.407 pessoas e a estimada para 2018 de 14.956, incremento de 30 pessoas 

por ano. Já em Araçuaí a população em 2000 era de 36.013 sendo a estimada para 

2018 de 36.705 pessoas, um incremento de 38 pessoas ao ano. 

Nos municípios há equilíbrio da população masculina e feminina tendo 

diferença de menos de 2% entre os sexos. A população em Itinga é 

predominantemente rural já em Araçuaí é urbana. A maior parte da população, 61% 

em Itinga e 65% em Araçuaí, estava na faixa etária produtiva de 16 a 64 anos 

segundo pesquisa do IBGE de 2010.   

Os municípios têm índice de desenvolvimento humano IDH classificado como 

médio; alta taxa de escolarização entre pessoas de 6 a 14 anos. No entanto, o 

salário médio mensal dos trabalhadores formais, segundo os dados IBGE 2016, de 

ambos os municípios é inferior a dois salários mínimos. Havendo, segundo a mesma 

pesquisa, 6,2% da população ocupada, formalmente em Itinga e 11,4% em Araçuaí. 

A população pobre representa 40% da população de Itinga e 29% da população de 

Araçuaí, em condições de extremamente pobres, têm-se, respectivamente, 19% e 

13% da população. 

Os setores que mais empregam são o agropecuário e serviços, sendo que o 

setor primário é o que menos contribui com PIB (Produto Interno Bruto) dos 

municípios, os dados do PIB 2015 mostram que a maior porcentagem foi oriunda da 

administração pública e do setor de serviços. A mineração já é realidade na região 

absorvendo 3,95% da população ativa de Itinga e 1,40% em Araçuaí. A região é rica 

em pedras preciosas e semipreciosas fazendo com que a população se dedique 

historicamente ao garimpo. A agropecuária predominante é a pecuária de corte e 
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agricultura (banana, milho e mandioca) com pequenas produções e com baixa 

utilização de insumos, equipamentos e tecnologia.  O município dispõe de uma 

precária base industrial composto por microempresas. 

Os rendimentos físicos e econômicos da prefeitura de Araçuaí e Itinga 

apresentaram saldo positivo entre receitas e despesas no ano de 2018 conforme 

dados do IBGE o que demonstra que estão aptos para a formalização de convênios 

com o estado 

Quanto a infraestrutura, em Itinga a adução de água tratada é captada no 

Córrego Água Fria, a 7 km do centro, sendo a captação e tratamento realizado sob 

responsabilidade da COPANOR. Segundo a Agência Reguladora de Serviços de 

Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais – 

ARSAE-MG, o sistema de abastecimento de água não é satisfatória em relação à 

regularidade, continuidade e à quantidade da água. O sistema atende 48,8% da 

população urbana e 8% rural. A rede de esgoto e de responsabilidade da prefeitura 

e atende 44% da população urbana, no entanto a ETE não está em funcionamento 

despejando os dejetos sem tratamento no Rio Jequitinhonha. A coleta de lixo atende 

52% da população urbana duas vezes por semana e 8% da rural uma vez por 

semana (distritos de Taquaral de Minas e Jacaré e povoados Pasmadinho e Ponte 

do Pasmado) sendo destinado a lixão municipal. O serviço de telefonia do município 

é realizado pelas companhias Oi S.A. e VIVO S.A. Há menos de 10% de 

urbanização das vias públicas.  O município conta com um posto de combustível, 

uma instituição financeira, Banco do Brasil S.A., e um posto da Caixa Econômica 

Federal que funciona como casa lotérica. Não há problemas de trânsito.  

A falta de organizações financeiras no município é um fator pouco favorável 

uma vez que instituições financeiras viabilizam o fornecimento de serviços, tomadas 

de decisão por agentes econômicos em investimentos produtivos, socioeconômico e 

culturais e facilitarem todos os tipos de transações financeiras, tanto para pessoas 

físicas como jurídicas. 

Para segurança há posto policial da Policia Militar com cinco servidores, duas 

viaturas, atuando 24h por dia. 

O sistema de saúde em 2018 contava com nove estabelecimentos sendo sete 

públicos. Foi informado que capacidade de atendimento é de 200 pessoas por dia. O 

corpo técnico conta com nove médicos em atendimento básico e de urgência, dois 

fisioterapeutas e cinco dentista que atendem às cinco equipes do Programa de 

saúde da família (PSF), um Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e há 

consórcio com o SAMU e CISMEJE para atendimento de médicos especialistas. 

Segundo informações da Diretoria Municipal de Saúde de Itinga (2018), há duas 

unidades de saúde da família para zona rural e três para zona urbana. Possui uma 

UPA, um Centro Especializado em Reabilitação – CER, Rede Farmácia de Minas 
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que oferece gratuitamente à população medicamentos, oito agentes de endemias a 

fim de contribuir para promover uma integração entre as vigilâncias epidemiológica, 

sanitária e ambiental, há apenas uma unidade de transporte da saúde com seis 

motoristas disponíveis.  Não possui hospital sendo os casos graves encaminhados à 

hospitais dos municípios de Itaobim, Teófilo Otoni ou até mesmo Belo Horizonte.  

A rede pública de ensino básico possui vinte e duas unidades de educação, 

sendo treze em área rural e nove em área urbana. São ofertados no município dois 

cursos técnicos profissionalizantes, um de rede privada (técnico em agropecuária) e 

outro de rede estadual (magistério).  

Há poucos estabelecimentos de hospedaria e de lazer, tendo sido elencados 

para lazer campo gramado e cercado, dois ginásios poliesportivo, quadra esportiva, 

biblioteca e praça com academia. Tendo sido informado que são promovidos 

eventos esportivos anualmente no município. A rede hoteleira é composta por quatro 

estabelecimentos com capacidade total para 100 pessoas, foi realizado 

levantamento sobre imóveis disponíveis para aluguel chegando ao montante de 18 

apartamentos e 40 casas, sendo o preço dos alugueis entre R$ 200 a R$ 700.  

Os dados indicam condições propicias para desenvolvimento econômico 

devido ao contingente populacional em idade produtiva, menor pressão sobre o 

sistema educacional e de saúde, no entanto, infraestrutura é precária para 

comportar empreendimentos de grande porte.  

Devido a origem históricas dos municípios formada por florestas habitadas por 

tribos indígenas e posteriormente ocupada por garimpeiros as tradições culturais 

estão ligadas ao artesanato e festividades católicas. Há produção de artesanato em 

cerâmica, tecelagem, cestaria, esculturas em madeira, trabalhos em couro, 

bordados, pintura, desenho, música. Os principais polos da atividade cerâmica do 

Jequitinhonha são os municípios de Itinga, Araçuaí, Santana do Araçuaí, Turmalina, 

Caraí, Itaobim, Taiobeiras, Padre Paraíso, Joaíma e Minas Novas. Itinga tendo como 

bens tombados o Artesanato do mestre Ulisses Mendes, tendo suas obras 

reconhecidas internacionalmente, e Artesanato da comunidade Pasmado.  

Foi apresentada consulta feita à Secretaria de Agricultura do município de 

Itinga que informou que devido aos problemas de volume de água na região os 

maiores problemas ambientais estão ligados a assoreamento, desmatamento de 

matas ciliares, nascentes desprotegidas, queimadas e falta de um plano ambiental 

para o município. 

Quanto a infraestrutura de Araçuaí esse possui 38,3% de domicílios com 

esgotamento sanitário e 5,3% de taxa de urbanização (presença de bueiros, 

calçadas, pavimentação e meio fio).  Os serviços de tratamento de esgoto e adução 

de água tratada são de responsabilidade da Companhia de Saneamento de Minas 
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de Minas Gerais – COPASA e atende toda a população da área urbana. A água é 

captada no Rio Araçuaí. O sistema de tratamento de esgoto opera atualmente 

atendendo 59% da população urbana. O serviço de coleta de resíduos sólidos é 

realizado de segunda a sábado em 100% da área urbana e uma vez por semana 

nos distritos, a destinação destes resíduos é feita em aterro controlado em área 

rural. Há coleta seletiva que atende 11% da população urbana. A distribuição da 

energia elétrica é realizada pela CEMIG. Os serviços de telefonia são prestados 

pelas operadoras VIVO, OI e TIM, com cobertura em toda a área urbana. 

Quanto à segurança pública há uma delegacia de polícia, um tribunal de 

justiça, um presidio e um quartel da polícia militar, pertencendo a mesma comarca 

Itinga e Araçuaí.  

O município de Araçuaí possui 20 estabelecimentos de saúde sendo um o 

Hospital São Vicente de Paulo, clínica radiológica e policlínica. A cobertura de 

Estratégia de Saúde da Família (ESF) é de 100%, o município participa do 

Consórcio Intermunicipal do Médio Jequitinhonha CISMEJE que oferece serviços 

especializados em saúde, os procedimentos pactuados na Programação Pactuada 

Integrada (PPI) são realizados em outros municípios como Itaobim, Diamantina, 

Teófilo Otoni e Belo Horizonte. As emergências são encaminhadas para o Hospital 

São Vicente de Paulo e quando necessário a própria instituição, através do SUS 

Fácil encaminha para os hospitais de referência da macrorregião. O município 

dispõe de um sistema de atendimento móvel de urgência- SAMU e conta com duas 

ambulâncias próprias. O corpo técnico de saúde em Araçuaí é mais robusto do que 

em Itinga contando com 150 profissionais e mais médicos especialistas. 

A rede de ensino é formada por trinta e três escolas de ensino fundamental, 

sendo dezessete de gestão municipal, onze de gestão estadual e cinco privadas. O 

ensino pré-escolar é composto por dez escolas municipais e cinco privadas. O 

ensino médio possui um total de dez escolas, sendo sete estaduais, uma federal e 

duas privadas. Há um campus do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais 

(IFNMG) que oferece cursos voltados a capacitação para prestação de serviços na 

área administrativa, saúde, tecnologia, agrícola e ambiental.  

Foi informado que a rede de hospedaria é composta por sete estabelecimentos 

com capacidade para 371 hospedes. A imobiliária local informou que há para aluguel 

05 quitinetes cinco apartamentos e dezenove casas com preços variáveis, porém, 

que é mais comum na cidade realizar o aluguel diretamente com o proprietário. Foi 

informado também da construção de condomínio com 65 lotes.   

Como fontes de lazer a infraestrutura de esportes é composta por um Ginásio 

Poliesportivo Municipal que desenvolve atividades da escolinha para, jovens e 

adultos com os esportes vôlei, futsal, handebol e basquete, duas quadras e um 

campo gramado que está em reforma. Há duas bibliotecas públicas e grupos 
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culturais. Tendo sido informado que são promovidos eventos esportivos anualmente 

no município. Os principais eventos culturais são Feira de Artesanato, Festival de 

Quadrilhas, Desfile Comemorativo ao Aniversário da Cidade, Micareta e o Auto de 

Natal.  

2.8. Reserva Legal e Área de Preservação Permanente  

O empreendimento encontra-se localizado no município de Itinga/MG, 

abrangendo três imóveis rurais (matrizes), a saber: A) Fazenda Poço Danta-Piauí, 

B) Fazenda Poço Danta e C) Fazenda Poço Dantas.  

A) Fazenda Poço D‟anta-Piauí: A Fazenda Poço Danta-Piauí, situada na zona 

rural do município de Itinga/MG, encontra-se registrada no Cartório de Registro de 

Imóveis de Araçuaí - MG, no Livro 2-RG e Matrícula 29590, com uma área de 86,54 

ha, sendo o proprietário a empresa Miazga Participações S/A . O imóvel rural possui 

uma Reserva Legal Averbada de 17,30 hectares, sendo que esta área será 

totalmente relocada para a Fazenda Monte Belo. Neste local, serão desenvolvidas 

extrações do bem mineral, justificando a necessidade de relocar toda a área de 

Reserva Legal.  

De acordo com o Cadastro Ambiental Rural da propriedade apresentado – 

registro nº MG-3134004-1A9F.C6C0.EA40.CE67.9910.E4E1.9ABD.5703, o imóvel 

possui uma Reserva Legal de 00 hectares (relocada para outro imóvel rural – 

Fazenda Monte Belo - CAR: MG-3134004-

F205.8F9A.F30B.4969.8614.4568.E9D3.4036). Além disso, foi declarado 3,63 

hectares de Área de Preservação Permanente – APP consolidada.  

B) Fazenda Poço Dantas: A Fazenda Poço Dantas, também situada na zona 

rural do município de Itinga-MG, encontra-se registrada no Cartório de Registro de 

Imóveis de Araçuaí - MG, no Livro 2-RG e Matrícula 7486, com uma área total de 

80,00 ha, sendo o proprietário a Miazga Participações S/A. O imóvel possui uma 

Reserva Legal averbada de 16,00 hectares (coordenadas planas em UTM, 24K, 

193149/8146937).  

De acordo com o Cadastro Ambiental Rural da propriedade – Registro nº MG–

3134004-14A0.5C0E.0358.4C3C.9AD6.6B6E.0D5B.FBA2, existem 8,3090 hectares 

de Reserva Legal preservada, assim, o déficit de vegetação nativa na área de 

Reserva Legal do imóvel é de 7,6910 hectares, constituindo a parte a ser relocada 

para a Fazenda Monte Belo. Conforme informações prestadas, estes 7,6910 

hectares no imóvel apresentam um histórico de utilização para fins diversos, ou seja, 

o solo da área encontra-se em grande parte desnudo, com presença de gramíneas 

exóticas e espécies ruderais com presença de árvores isoladas. Também foram 

declarados 3,23 hectares de Área de Preservação Permanente – APP. 
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C) Fazenda Poço Danta: O imóvel rural denominado Fazenda Poço Danta está 

registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Araçuaí - MG, no Livro 2-RG e 

Matrícula 21.510, com uma área total de 97,34 ha, sendo o proprietário a Miazga 

Participações S.A. De acordo com o Cadastro Ambiental Rural da propriedade – 

registro nº MG–3134004-4345.F499.DF4A.42FC.96C4.E5D9.0261.FB00, o imóvel 

possui uma Reserva Legal de 19,46 hectares. Além disso, também possui 3,37 

hectares de Área de Preservação Permanente – APP.  

Destes três imóveis, dois deles – Fazenda Poço Danta-Piauí (A) e Fazenda 

Poço Dantas (B) – terão suas reservas legais relocadas para a Fazenda Monte Belo 

(propriedade receptora), pertencente à empresa Arqueana Empreendimentos e 

Participações S.A.  

D) Fazenda Monte Belo (Recepção de 27,6491 ha de Reservas Legais 

Relocadas): O imóvel rural denominado Fazenda Monte Belo está situado na zona 

rural do município de Itinga/MG e encontra-se registrado no Cartório de Registro de 

Imóveis de Araçuaí - MG, no Livro 2-RG e Matrícula 25962, com uma área de 

699,6264 ha, pertencente a empresa Arqueana Empreendimentos e Participações 

S.A. O imóvel rural possui uma Reserva Legal averbada de 225,00 hectares, e, 

ainda, receberá/recepcionará a relocação provinda da Fazenda Poço Danta – Piauí 

e Fazenda Poço Dantas. Conforme legislação, para atender os 20% mínimos de 

Reserva Legal exigidos, o empreendimento deveria relocar 24,991 hectares (17,30 + 

7,6910), no entanto, conforme relatório apresentado, serão relocados/averbados 

27,6491 hectares para a matricula da Fazenda Monte Belo.  

Este imóvel receptor, assim como os outros (matrizes), estão inseridos no 

mesmo contexto fisiográfico, de fitofisionomia de Floresta Estacional Decidual 

Submontana (FED), dentro da área de aplicação da Lei Federal nº 11.428, de 2006, 

Decreto Federal nº 6.660, de 2008. Os solos predominantes são de classe dos 

Latossolos Vermelhos-Amarelo e Vermelho Eutrófico encaixados em relevo suave a 

suave-ondulado.  

Conforme exigido pelo artigo 27°, parágrafo 1°, da Lei 20.922/2013, as 

relocações de reservas legais propostas representam ganho ambiental, uma vez que 

os fragmentos florestais receptores das reservas são contínuos (formando 

mosaicos/corredores de vegetação nativa); além de estarem em estágio médio a 

avançado de regeneração natural (FED – visualmente em bom estado de 

conservação), condição ambientalmente superior à dos imóveis matrizes. De acordo 

com parágrafo 2°, inciso II, do artigo supracitado, as relocações encontram-se 

amparadas pelo caráter de utilidade pública da atividade a ser desenvolvida pelo 

empreendimento.   

Foi realizada vistoria nas áreas receptoras das reservas legais, sendo 

compostas por um único fragmento de FED em estágio médio a avançado de 
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regeneração natural, visualmente em bom estado de conservação. Foi identificado o 

corte seletivo de algumas árvores no local (intervenções antigas), mas que não 

compromete a integridade e o estágio sucessional do fragmento florestal. As áreas 

encontram-se aptas para receber as reservas legais das duas propriedades matrizes 

supracitadas. 

Não estão previstas intervenções em Áreas de Preservação Permanentes – 

APP no presente projeto de extração mineral. Não existem APPs nos polígonos 

solicitados para implantação do empreendimento (ADA).  Próximo/Anexo à área 

solicitada para cava/lavra passa o ribeirão Piauí, que desagua no rio Jequitinhonha. 

Foi apresentado o “Programa de manutenção e conservação das Áreas de 

Preservação Permanentes – APP”, que busca garantir a conservação das áreas de 

APP próximas ao empreendimento. 

 

3. Compensações Ambientais 

3.1. Compensação por supressão de indivíduos arbóreos isolados em Mata 

Atlântica – Deliberação Normativa COPAM nº 114/2008 e legislações 

específicas 

Para implantação do empreendimento está prevista a supressão de 422 

indivíduos florestais adultos isolados em Mata Atlântica, localizados em 3 glebas que 

totalizam 36,3550 hectares, ocupados por pastagens degradadas.  

Em contrapartida à solicitação de supressão dos 422 indivíduos florestais 

isolados foi proposto o plantio de 10.550 mudas florestais nativas (proporção de 25:1 

conforme DN 114/2008) em aproximadamente 9,5 hectares alterados por pastagens 

(espaçamento 3x3 metros), correspondendo a 100% da proposta.  

O empreendimento propôs realizar a compensação na Fazenda São Jorge 

Poço D‟anta, localizada no município de Araçuaí/MG, no entorno das coordenadas 

planas em UTM, 24K, 189478/8147898). Durante vistoria realizada verificou-se que 

o local proposto para execução da medida compensatória encontra-se ocupado por 

pastagens degradadas, com a presença de indivíduos florestais adultos isolados, 

indivíduos regenerantes/ingressantes e porções com solo exposto.  

Foi apresentado Projeto Técnico de Reconstituição da Flora – PTRF para o 

local, contendo as ações a serem desenvolvidas no âmbito da recuperação 

ambiental, bem como o cronograma executivo. O local encontra-se apto a ser 

recuperado pela metodologia proposta. Obs.: O empreendedor propõe executar a 

medida compensatória em uma gleba de 17 hectares de pastagens, juntamente com 

a compensação ambiental pela supressão de indivíduos florestais declarados 

imunes de corte (4,3605 hectares „imunes‟ + 9,495 hectares „isolados‟ = 13,85 

hectares). 
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A propriedade onde se dará a compensação encontra-se situada na mesma 

bacia (rio Jequitinhonha) e sub-bacia hidrográfica/UPGRH (JQ3) da área de 

intervenção.  

O local de execução da medida compensatória foi visitado durante vistoria 

técnica realizada em 20/03/2019 (Auto de Fiscalização n° 133855/2019) e encontra-

se apta a ser recuperada pela metodologia proposta. Será condicionada a 

apresentação de relatório fotográfico comprovando o cercamento da área para evitar 

o pisoteamento dos indivíduos regenerantes por animais domesticados e a 

apresentação de relatórios anuais comprovando a evolução da recomposição 

vegetal da área. 

 

3.2. Compensação ambiental prevista na Lei do SNUC – Artigo 36 da Lei 

Federal nº 9.985/2000 

Caracterizado como empreendimento causador de significativo impacto 

ambiental, com fundamento no EIA/RIMA apresentado, incidirá a compensação 

ambiental prevista no artigo 36 da Lei Federal Nº 9.985 de 2000 (Lei do SNUC). O 

empreendedor deverá protocolar na Gerência de Compensação Ambiental do 

Instituto Estadual de Florestas – GCA/IEF, solicitação para abertura de processo 

para cumprimento da referida compensação. Tal solicitação será exigida como 

condicionante deste processo de licenciamento ambiental. 

 

3.3. Compensação por supressão de vegetação secundária em estágio médio 

de regeneração natural no bioma da Mata Atlântica – Lei Federal 11.428/2006 

O projeto de implantação do empreendimento prevê a supressão de 48,2205 

hectares de Floresta Estacional Decidual – FED em estágio médio de regeneração, 

passível de compensação ambiental conforme legislação da Mata Atlântica.  

Em contrapartida à solicitação de supressão de 48,2205 hectares de vegetação 

nativa em FESD médio, foi proposta a doação/regularização fundiária de 49,00 

hectares de FESD em estágio médio de regeneração na Fazenda São Miguel 

(passível de regularização fundiária), localizada na Unidade de Conservação 

Reserva Biológica Mata Escura, no município de Jequitinhonha/MG. Também foi 

proposta a recuperação de área equivalente à solicitada para supressão, em 

atendimento ao artigo 32 da Lei 11.428/2006 e Instrução de Serviço SISEMA n° 

02/217. 

Foi apresentado o Projeto Executivo de Compensação Florestal – PECF 

(Protocolo Regional COPAM n° R0035346/2019), contendo as propostas de 



 

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

294880/2019 
20/05/2019 

Pág. 41 de 75 

 

Superintendência Regional Regularização Ambiental – SUPRAM JEQ 
Av. da Saudade, 335 – Centro – Diamantina / MG. 

CEP: 39.100-000 – Tel/Fax: (38) 3532-6650 
 

conservação e recuperação referentes à solicitação de supressão/intervenção, bem 

como os cronogramas executivos das propostas.  

Conservação – Foi apresentado inventário florestal do fragmento proposto para 

conservação/doação, contendo 9 parcelas de área fixa (400 m² cada), bem como a 

caraterização do ambiente e do estágio sucessional da floresta. Foram vistoriadas 

algumas parcelas do inventário florestal apresentado para a área de compensação 

(parcelas 8 e 9), bem como realizada uma análise ambiental para determinação do 

estágio sucessional do fragmento florestal, sendo este, da mesma fitofisionomia e 

estágio de regeneração daquele solicitado para supressão. As parcelas vistoriadas 

encontram-se localizadas no entorno das seguintes coordenadas planas e UTM, 

24K: a) Parcela 08: 288060/8186622; b) Parcela 09: 288357/8186018. 

Recuperação – O empreendedor propõe recuperar duas glebas, ocupadas por 

pastagens degradadas com alguns indivíduos arbóreos isolados, totalizando 49,00 

hectares de recuperação/recomposição florestal. As glebas propostas para 

recuperação não são contíguas, mas encontram-se próximas uma da outra.  

Encontram-se localizadas nas Fazendas Poço Danta (9,0 hectares – matrícula 

21510) e Poço Dantas (40,0 hectares – matrícula 7486), no município de Itinga – 

MG, mesmas propriedades de algumas áreas solicitadas para intervenção 

ambiental. A proposta de recuperação das áreas baseia-se no plantio de 

aproximadamente 34.300 mudas de espécies florestais nativas (700 mudas/hectare), 

adaptadas às condições ambientais locais, no arranjo de quincôncio (cerca de 14,28 

m² por planta), favorecendo o enriquecimento vegetativo do ambiente e a formação 

de fragmentos florestais. As glebas propostas para recuperação apresentam as 

seguintes coordenadas planas centrais (UTM, 24k, WGS 1984): 192939/8147595 

(gleba 01); e 192635/8146673 (gleba 02). A seguir é apresentada uma imagem 

aérea contendo a delimitação das propriedades receptoras da compensação, bem 

como as áreas ou glebas propostas para compensação ambiental por meio de 

recuperação. 

A análise técnica da proposta, bem com a vistoria foram realizadas por uma 

equipe da SUPRAM Jequitinhonha (Auto de Fiscalização n° 133855/2019). A 

proposta de compensação foi apreciada e aprovada na 30° Reunião Ordinária da 

Câmara de Proteção à Biodiversidade e de Áreas Protegidas – CPB, realizada em 

24/04/2019. O Termo de Compromisso de Compensação Florestal – TCCF firmado 

entre o IEF e o empreendedor foi assinado em 14/05/2019 (compensação ambiental 

da Mata Atlântica por meio de doação de área/regularização fundiária de UC). O 

TCCF relativo à compensação da Mata Atlântica por meio de recuperação de área 

será assinado entre a SEMAD/SUPRAM JEQ e o empreendedor após a apreciação 

do requerimento de licença ambiental, no prazo de 30 dias, conforme condicionante 

especifica. 
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3.4. Compensação por supressão de vegetação nativa em empreendimento 

minerário – Artigo 75 da Lei Estadual nº 20.922/2013 

Como o empreendimento depende da supressão de vegetação nativa para sua 

instalação, deverá ser protocolado na Gerência de Compensação Ambiental do 

Instituto Estadual de Florestas – IEF, solicitação para abertura de processo de 

cumprimento da compensação por supressão de vegetação nativa para a 

implementação de atividade minerária, nos termos do que exige a Lei Estadual n° 

20.922, de 2013, em seu art. 75. A área total de vegetação nativa a ser suprimida é 

de 63,9625 ha, sendo 60,0992 ha solicitados e 3,8633 ha caracterizados como 

passivo ambiental. 

 

3.5. Compensação por supressão de indivíduos de espécie declarada de 

preservação permanente e imune de corte -  Lei n° 20.308/2012 

Na área requerida para intervenção (supressão vegetal) foram estimados 969 

indivíduos de espécie declaradas de preservação permanente, de interesse comum 

e imune de corte no estado de Minas Gerais, segundo a Lei nº. 20.308/2012 

pertencentes à espécie Handroanthus ochraceus.  

Em contrapartida à solicitação de supressão dos 969 indivíduos florestais 

imunes de corte foi proposto o plantio de 05 mudas nativas para cada indivíduo a ser 

suprimido, totalizando 4.845 mudas, a serem inseridas numa área de 4,3605 

hectares (espaçamento 3x3 metros).  

O empreendimento propôs realizar a compensação na Fazenda São Jorge 

Poço D‟anta, localizada no município de Araçuaí/MG, no entorno das coordenadas 

planas em UTM, 24K, 189723/8148009). Durante vistoria realizada verificou-se que 

o local proposto para execução da medida compensatória encontra-se ocupado por 

pastagens degradadas, com a presença de indivíduos florestais adultos isolados, 

indivíduos regenerantes/ingressantes e porções com solo exposto.  

Foi apresentado Projeto Técnico de Reconstituição da Flora – PTRF para o 

local, contendo as ações a serem desenvolvidas no âmbito da recuperação 

ambiental, bem como o cronograma executivo. O local encontra-se apto a ser 

recuperado pela metodologia proposta. Obs.: O empreendedor propõe executar a 

medida compensatória em uma gleba de 17 hectares de pastagens, juntamente com 

a compensação ambiental pela supressão de indivíduos florestais declarados 

imunes de corte (4,3605 hectares „imunes‟ + 9,495 hectares „isolados‟ = 13,85 

hectares demandados). 

O local proposto para introdução das mudas foi visitado durante vistoria técnica 

realizada em 20/03/2019 (Auto de Fiscalização n° 133855/2019), sendo passível de 

recuperação e recebimento dos indivíduos florestais conforme proposta 



 

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

294880/2019 
20/05/2019 

Pág. 43 de 75 

 

Superintendência Regional Regularização Ambiental – SUPRAM JEQ 
Av. da Saudade, 335 – Centro – Diamantina / MG. 

CEP: 39.100-000 – Tel/Fax: (38) 3532-6650 
 

apresentada. Caso a licença seja concedida, o empreendedor deverá implantar a 

medida compensatória prevista de forma imediata, com apresentação de relatórios 

de acompanhamento semestral. 

 

4. Aspectos/Impactos ambientais e medidas mitigadoras. 

4.1. Implantação: 

Para implantação das estruturas do empreendimento serão necessárias obras 

civis em meio rural com supressão de vegetação, movimentação de terra e alta 

demanda de mão de obra o que poderá gerar os impactos elencados abaixo:    

a) Meio Físico  

Ocorrerá a alteração física da paisagem, um impacto visual irreversível 

devido a supressão de vegetação, presença de estruturas de apoio para construção 

civil, decapeamento do solo e alteração de vias. Esse impacto é permanente e será 

minimizado pela manutenção da qualidade das vias, programas que visam a 

recuperação de áreas degradadas e preservação do curso d´água, APPs e reserva 

legal.  

Com a exposição do solo para instalação das infraestruturas devido à 

proximidade com o Córrego Piauí poderá alterar a qualidade e volume da água 

caso a movimentação de terra promova assoreamento e não seja realizada a 

deposição adequada de resíduos sólidos e efluentes.  Para evitar esse impacto 

foram propostos Programa de Gestão e Controle dos Recursos Hídricos e Efluentes 

e Programa de Gestão de Resíduos Sólidos onde foi proposto que os efluentes 

sanitários dos banheiros químicos serão recolhidos por empresa especializada o 

mesmo ocorrerá com resíduos sólidos que serão armazenados na Estruturas 

Provisórias até coleta e destinação adequada realizada por empresa especializada, 

não sobrecarregando o sistema de coleta e deposição de lixo municipal. Durante a 

implantação o empreendedor irá contratar empresa especializada para realizar a 

gestão de resíduos sólidos e efluentes. Para proteger o curso d´água será 

implementado Programa de Implantação dos Sistemas de Drenagem Pluvial e 

Contenção de Processos Erosivos e Programa de Monitoramento da Qualidade das 

Águas Superficiais. 

O solo poderá sofrer impactos com desenvolvimento de processos erosivos 

devido a exposição do solo e aumento do trafego de veículos e veículos pesados na 

via, poderá ocorrer a poluição dos solos caso ocorram acidentes com vazamento 

de óleo de veículos e equipamentos, disposição inadequada de material 

contaminado por resíduos oleosos e sanitários. Para evitar e mitigar tais impactos os 

geradores serão providos de bacia de contenção, caixa separadora de água e óleo 

(caixa SAO) na área de Estruturas Temporárias. Será condicionada apresentação de 
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alternativa para disposição dos líquidos da Caixa SAO antes de deposição no solo 

devendo o liquido ser coletado até que tal mecanismo seja implementado. Serão 

implementados os seguintes programas para proteção do solo: Programa de 

implantação dos sistemas de drenagem pluvial e contenção de processos erosivos, 

Programa de Gestão de Resíduos Sólidos e Programa de Gestão e Controle dos 

Recursos Hídricos e Efluentes. 

Haverá alteração momentânea da qualidade do ar e do nível de ruído. A 

alteração da qualidade do ar ocorrerá devido a emissão de gases de combustão 

por veículos e equipamentos, emissão de poeira por veículos nas vias não 

pavimentadas, devido a supressão de vegetação, a movimentação de terra para 

implantação de infraestrutura e a abertura e manutenção das vias de acessos. Por 

se tratar de área rural inevitavelmente o nível de ruído será alterado pelas atividades 

inerentes a implantação do empreendimento. Devido as características de relevo 

não há barreiras físicas entre o empreendimento e comunidades vizinhas o som será 

facilmente propagado e percebido. Para mitigar estes impactos estão previstos uso 

de acessórios explosivos silenciadores, minimizando o ruído durante o desmonte, 

ações no Programa de controle de emissões atmosféricas e do nível de ruídos e 

vibrações que são uso de máquinas de perfuração munidas de coletores de pó, 

manutenção e umectação das vias de acesso, manutenção periódica dos veículos e 

a otimização da circulação destes, controle de velocidade reduzindo a emissão de 

poeira  otimização do uso de máquinas e equipamentos, com planejamento das 

ações evitando a concomitância entre tarefas geradoras de ruídos. Para os 

funcionários serão adotadas medidas de segurança do trabalho de acordo com 

Programa de Prevenção de acidentes e à saúde pública. Paralelamente será 

realizado o programa de monitoramento da qualidade do ar, ruídos e vibrações que 

auxiliará na tomada de decisões.   

O nível de vibração será alterado devido a necessidade de uso de explosivos 

para preparação da cava. Durante a fase de implantação os desmontes de rocha 

ocorrerão quinzenalmente às 15:00 horas durante seis meses, ou seja, 12 

operações de desmonte neste período. As datas para ocorrerem os desmontes 

serão previamente definidas e todo material explosivo chegará no local apenas no 

dia da detonação. A operação de desmonte serão realizadas por empresa 

especializada responsável pelo transporte de explosivos e acessórios, pelo plano de 

fogo e medidas de segurança (isolamento da área e bloqueio de acessos, etc.). O 

tempo total da execução do desmonte será de 55 minutos, sendo assim distribuídos: 

20 minutos para conferência das áreas a serem cercadas e evacuadas, 20 minutos 

para ocorrer o desmonte com explosivos e espera para dissipação de poeira, 15 

minutos para conferência do resultado do desmonte e liberação de acesso às áreas 

interditadas.  



 

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

294880/2019 
20/05/2019 

Pág. 45 de 75 

 

Superintendência Regional Regularização Ambiental – SUPRAM JEQ 
Av. da Saudade, 335 – Centro – Diamantina / MG. 

CEP: 39.100-000 – Tel/Fax: (38) 3532-6650 
 

Foi informado que a dissipação da onda de vibração abrange raio de 600m e 

dentro de um raio de 300m essa vibração é perceptível sendo necessário evacuar a 

área (Figura 11), devendo ser dimensionados para cada desmonte o raio de 

abrangência. Para evacuação um carro da empresa irá buscar os moradores em 

suas residências e conduzir até a sala de espera na sede da empresa em local 

seguro, confortável e com disponibilidade de um lanche e água potável. Após o fim 

das ações da detonação, a empresa os conduzirá imediatamente à suas residências 

ou locais de origem. Foi informado que não haverá risco de danos às residências e 

que a intensidade da onda será menor do lado oposto do rio devido a essa barreira 

física. Com as detonações podem ocorrer, também, ultra lançamentos que serão 

evitados por meio de medidas técnicas operacionais.  

Na área coberta pelo raio de evacuação foi definido seguinte plano de 

evacuação:  

Área 1 – ao sul da cava norte: 

 Esta fase será realizada no segundo e terceiro mês de execução do 

pré-stripping em 4 etapas, ou seja, 4 dias, sendo um desmonte a cada quinze 

dias. 

 Haverá necessidade de evacuação nas propriedades do Sr. João 

Pereira (60 anos, reside sozinho) e da Sra. Maria Santos (52 anos reside com 

dois filhos com idade de 31 anos e 26 anos, nora de 27 anos e neto de 02 anos). 

Essas seis pessoas serão levadas para a sede da Sigma durante a detonação.   

 Animais domésticos serão conduzidos para uma área segura, o intuito 

é que não se assustem. 

 Sismógrafos serão instalados entre o local do desmonte e a residência 

para medir vibração do solo. 

Área 2 – ao noroeste da cava norte: 

 Esta fase será realizada no segundo mês de execução do pré-stripping, 

em 2 etapas, ou seja, 2 dias, sendo um a cada quinze dias, em semanas 

subsequentes às semanas que ocorrerem detonação na área 1, descrito 

anteriormente. 

 Haverá necessidade de evacuação na propriedade da Sra. Ustane 

Lopes (48 anos de idade reside com marido também de 48 anos) que serão 

levados para a sede atual da Sigma.  

 Animais que estejam no local serão conduzidos para uma área segura. 

 Quando a detonação ocorrer no lado noroeste (NW) da cava e nos 3 

bancos superiores, a rodovia BR 367 será interditada durante o processo do 

desmonte (prazo estimado 15 a 20 min). 

 Sismógrafos serão instalados entre o local do desmonte e a residência 

para medir vibração do solo. 
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Haverá um Plano de Comunicação com as comunidades que constará: 

 Placa na entrada da Sigma e nas comunidades, informando a data, 

local e hora dos desmontes.  

 Nome do responsável pela execução dos trabalhos de detonação; 

 Telefones para contato, em caso de necessidade; 

 Haverá uma pessoa da equipe (Sigma ou contratada), que estará 

devidamente identificada, em cada comunidade na data e hora em que 

ocorrer o desmonte 

Os analistas do processo consideram que devem ser tomadas medidas 

adicionais para evitar situações de desconfiança e pânico entre os moradores e seus 

vizinhos e gestão do impacto. Para tal devem ser explicados os planos de desmonte 

e razão da remoção de pessoas no âmbito do Programa de Comunicação Social e 

de Educação Ambiental das comunidades da AID. Deverá ser apresentado 

documento de notificação assinado pelos moradores de ciência quanto a 

necessidade de evacuação, concordando com as medidas adotadas pelo 

empreendedor para sua segurança e de suas criações animais domésticos. Como 

forma de acompanhamento dos possíveis impactos das vibrações sobre moradias 

deverá ser realizada avaliação estrutural prévia dos imóveis dentro do raio de 600m 

antes das detonações e após período de detonações. Em cada plano de detonação 

deverá ser realizada avaliação do raio de 300m e apresentado mapa referente ao 

raio de evacuação, caso sejam identificados outros moradores estes devem ser 

notificados e receber mesmo tratamento descrito anteriormente.  

 

Figura 11:  Raio de dispersão de vibração causado pelas detonações durante a 
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etapa de implantação e residências dentro do raio.  

b) Meio Biótico 

Impactos sobre a fauna 

Impacto negativo e direto relacionado à remoção da cobertura vegetal com a 

consequente perda de habitats da fauna. Este impacto ocorrerá durante a fase de 

instalação do empreendimento (temporário), momento em que ocorrerá a abertura 

de acessos e cavas e instalação das estruturas de apoio, sendo considerado 

irreversível.  Como medidas propostas têm-se a conservação de áreas 

(compensações/reserva legal); Programa de Resgate e Afugentamento da fauna; 

Recuperação das áreas degradadas concomitante com o desenvolvimento das 

atividades; Programa de Monitoramento da fauna 

Impacto negativo esperado como consequência da perda de habitats. Poderá 

ocorrer alterações na dinâmica populacional e interações entre espécies 

faunísticas, ao se considerar que os habitats são locais que estabelecem condições 

ou recursos ambientais adequados à permanência das populações. Como medidas 

têm-se a manutenção e conservação de áreas (compensações); Programa de 

Resgate e Afugentamento da fauna; Recuperação das áreas degradadas 

concomitante com o desenvolvimento das atividades; Programa de Monitoramento 

da fauna 

 A movimentação de equipamentos e maquinários durante a instalação do 

empreendimento gerará ruídos e vibrações que consequentemente resultarão em 

aumento do nível de pressão sonora. Isto poderá resultar no afugentamento da 

fauna local. Para identificar e mitigar este impacto será realizado Monitoramento de 

ruídos e vibração buscando a manutenção dos níveis dentro dos padrões aceitáveis 

estabelecidos pela legislação; Programa de afugentamento e resgate da fauna, que 

será executado por profissionais habilitados que irão promover o deslocamento 

passivo a fim de gerar o mínimo de impacto; Programa de Educação Ambiental que 

buscará a orientação dos profissionais envolvidos nas atividades do 

empreendimento. 

De acordo com o estudo apresentado, na região de inserção do 

empreendimento já é comum a prática de caça. Com o incremento no número de 

pessoas na área, poderá ocorrer um aumento da Captura ilegal de animais / 

Aumento da caça / Riscos de atropelamento. Com a movimentação que ocorrerá 

durante as atividades de instalação do empreendimento, é esperado que a fauna 

local fique mais susceptível, podendo intensificar tais práticas e ocasionar 

atropelamentos. Medida mitigadora são Ações do Programa de Educação Ambiental 

voltadas para a comunidade local e para os funcionários do empreendimento 

visando coibir tais práticas ilegais e orientação quanto ao tráfego de veículos na área 

evitando atropelamentos da fauna. 
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Impactos sobre a flora 

Supressão, redução e soterramento da cobertura vegetal: Para a 

implantação do empreendimento será necessário intervir sobre a vegetação nativa 

ocorrente no local, com a supressão de fragmentos de Floresta Estacional 

Decidual, em diferentes estágios de regeneração natural, além da remoção de 

indivíduos arbóreos isolados em pastagens. As intervenções necessárias 

representam um impacto negativo para a flora local, com redução da cobertura 

florestal e consequente perda de material genético (variabilidade). 

O material estéril gerado pela movimentação de terras durante a implantação 

das estruturas e decapeamento das frentes de lavra devem ser acondicionados em 

locais apropriados, evitando-se o carreamento e deposição de particulados sobre a 

vegetação nativa periférica e/ou sobre os cursos hídricos. Dispositivos de controle 

ambiental também devem ser implantados para atenuar os efeitos deletérios do 

referido impacto. 

É importante realizar as supressões de vegetação à medida que forem 

demandadas, evitando-se a exposição do solo por períodos prolongados. 

O impacto foi classificado como negativo, de grande magnitude, reversível, 

curto prazo para manifestação, abrangência regional, incidência direta e duração 

permanente. 

Como medidas mitigadoras foram propostas as seguintes ações: a) 

implantação de sistemas de drenagem pluvial; b) manutenção e conservação de 

áreas de preservação permanentes e reserva legal; c) promover a recuperação de 

áreas degradadas concomitante com o desenvolvimento das atividades; d) dispor o 

estéril de  acordo com o plano de lavra e com as normas da mineração; e) implantar 

o plano de fechamento de mina (quando couber); f) implantar o programa de 

monitoramento visual; g) implantar o monitoramento da vegetação implantada; h) 

execução das medidas compensatórias. 

Interferência sobre processos biológicos, com redução do metabolismo 

vegetal: Para implantação do empreendimento (instalação de estruturas e abertura 

das frentes de lavra), bem como durante a operação (desenvolvimento das 

atividades minerárias) será necessária significativa movimentação de terras, com 

consequente dispersão de sedimentos e particulados (poeira), que podem a vir a 

recobrir a vegetação periférica à ADA da mineração. As emissões atmosféricas 

provenientes de motores à combustão também podem contribuir para o 

recobrimento da vegetação nativa remanescente. 

O recobrimento da superfície foliar da vegetação do entorno por poeira e outros 

particulados reduz a exposição da clorofila à incidência solar, reduzindo também a 

fotossíntese e o metabolismo vegetal. 
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O impacto foi classificado como negativo, reversível, de média magnitude, 

médio prazo para manifestação, duração cíclica, abrangência local e incidência 

indireta. 

Como medidas mitigadoras foram propostas as seguintes ações: a) 

implantação do Programa de Educação Ambiental; b) implantar Programa de 

Engenharia e Segurança do Trabalho; c) dispor o estéril de acordo com o plano de 

lavra e com as normas da mineração; d) realizar manutenção periódica das 

máquinas, equipamentos e veículos; e) realizar umectação das vias de acesso e 

praças de trabalho; f) implantar o Programa de Monitoramento de Qualidade do Ar. 

Alteração da composição florística: Tanto a supressão de vegetação 

necessária para implantação do empreendimento, quanto os acidentes (incêndios) 

que possam vir a ocorrer durante a operação da empresa comprometem a 

composição florística local e regional, com a perda de fragmentos florestais, e 

consequentemente, material genético vegetal associado. 

O impacto foi classificado como negativo, irreversível, curto prazo para 

manifestação, pequena magnitude, duração permanente, abrangência local e 

incidência direta. 

Como medidas mitigadoras foram propostas as seguintes ações: a) 

implantação do Programa de Educação Ambiental; b) implantar Programa de 

Engenharia e Segurança do Trabalho; c) manutenção e conservação de áreas de 

preservação permanentes e reserva legal; d) realizar manutenção periódica das 

máquinas, equipamentos e veículos. 

Aumento da pressão antrópica sobre os recursos naturais dos 

remanescentes e áreas de preservação: A expansão rural e urbana incentivada 

pela implantação do empreendimento proporcionará o aumento da pressão 

antrópica sobre os recursos naturais presentes e remanescentes de áreas naturais. 

O impacto foi classificado como negativo, reversível, de grande magnitude, 

médio prazo para manifestação, duração permanente, abrangência regional e 

incidência direta. 

Como medidas mitigadoras foram propostas as seguintes ações: a) 

implantação do Programa de Educação Ambiental; b) implantar Programa de 

Engenharia e Segurança do Trabalho; c) executar Programa de Manutenção e 

Conservação de APPs e Reserva Legal. 

c) Meio Socioeconômico: 

Obs.: Nos estudos apresentados foram listados impactos para operação que 

não foram considerados para implantação, no entanto tem fatores desencadeadores 

na implantação dessa forma os técnicos analistas do processo consideraram 
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pertinente incluir tanto estes impactos quanto suas medidas mitigatórias na fase de 

implantação.  

Devido ao baixo dinamismo econômico da região a veiculação da informação 

de um empreendimento de grande porte a ser instalado, as movimentações de 

pessoas para realização dos estudos técnicos e técnicos-ambientais e o início das 

obras geram expectativas e incertezas na população. Para mitigar este impacto 

não causando desconforto e insegurança na população será implantado programa 

de Comunicação Social.  

Alteração da dinâmica social: 

Será necessário um contingente expressivo de mão de obra para o 

empreendimento gerando além das vagas de emprego diretas postos de trabalho 

indiretos devido a necessidade de insumos e serviços tanto pela empresa quanto 

para seus colaboradores, o que se torna um atrativo para os fornecedores da região 

incorporar novos empregados e a empreendedores investirem em novos negócios 

culminando em geração de emprego e aumento de renda.  

Com a geração desses empregos e aumento da circulação de renda pessoas 

de outros municípios serão atraídas para os municípios da AII gerando Incremento 

do fluxo migratório que naturalmente é baixo conforme descrito no tópico de 

caracterização socioeconômica.  

Com o aumento da intensidade do fluxo migratório têm-se, também, aumento 

da demanda por bens e serviços e consequentemente aumento na circulação 

destes levando a inovação e diversidade ao mercado local e tem potencial para 

fortalecer a economia local.  

No entanto, haverá aumento da demanda de serviços públicos e pressão 

sobre a infraestrutura urbana:  pressão sobre o sistema de educação; saúde; 

segurança; assistência social; água encanada, sistema de esgoto, coleta de lixo. 

Haverá pressão sobre as estruturas de lazer e hospedagem que são precárias na 

região. Devido a existência de bares nas comunidades próximas ao 

empreendimento é recomendável que seja trabalhado com os funcionários a boa 

convivência com a população local. 

O aumento do contingente populacional poderá gerar especulação 

imobiliária, crescimento habitacional desordenado e construções clandestinas, 

redução do número de vagas na rede de hospedagem aumentado os preços e 

aumento do custo de vida local. O impacto imobiliário tem efeito positivo devido à 

valorização dos imóveis para os proprietários e impacto negativo a população e aos 

trabalhadores que precisam comprar um imóvel. Poderá, também, desencadear o 

aumento de incidência de doenças pela falta de locais apropriados para 

deposição de resíduos e efluentes que contribuem com a proliferação de vetores de 
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doenças; ocorrência de ocupações desordenadas, que, poderão submeter os 

moradores locais à contatos com diferentes recursos contaminados como água não 

tratada, vetores de doenças endêmicas e epidêmicas e animais peçonhentos e 

venenosos. Além da provável ocorrência de Doenças Sexualmente Transmissíveis – 

DST e aumento do índice de gravidez na adolescência.  

Uma vez que a instalação do empreendimento não deve alterar negativamente 

o nível de vida da população da AID e AII foi proposto realização de parceria entre 

empreendedor e a prefeitura buscando a melhoria nos serviços públicos 

promovendo viabilização econômica da criação da infraestrutura e preservação do 

meio ambiente, sendo assim será condicionado a apresentação das ações e/ou 

projetos acordados entre o empreendedor e prefeituras de Itinga e Araçuaí.   

Outra medida para evitar impacto de aumento populacional e seus 

desdobramentos são o Programa de Comunicação Social e subprograma de 

orientação ao migrante, Programa de Priorização da Mão de Obra e Fornecedores 

Locais, deve-se, também, estimular os prestadores de insumos e serviços a 

praticarem a formalização dos trabalhadores.  

Um impacto positivo importante de ser elencado é o aumento do conhecimento 

técnico cientifico sobre a região devido aos estudos multidisciplinares necessários 

para o licenciamento e o desdobramento dos programas e monitoramentos a serem 

realizados continuamente no que tange meio físico, biótico, resgate história das 

comunidades vizinhas e socioeconomia. As informações geradas contribuem para 

ampliação do conhecimento técnico-cientifico sobre região precária de dados e 

poderão ser guias para planejamento de intervenções na região.  

Próximo a área de implantação do empreendimento outros impactos serão 

gerados e percebidos pela população vizinha ao empreendimento. O incremento de 

pessoas, de tráfego nas vias e demais atividades inerentes a implantação irá gerar 

pressão sobre sistema viário que tem como consequências aumento do risco de 

acidentes como colisões e atropelamentos, diminuição da qualidade das vias e a 

dispersão de material particulado. Poderá gerar incômodos às comunidades 

locais (devido a alteração de trânsito e emissões de ruído, vibração, poeira, etc.), 

aumento de incidência de doenças (pelos motivos já citados e pela alteração da 

qualidade do ar e ataque de animais peçonhentos devido a supressão de 

vegetação). Somando-se a isso a alteração de rotina, presença de pessoas 

estranhas, fixação de mão de obra imigrante, alterações da paisagem, emissão de 

efluentes e temor por contaminações da mineração poderá gerar sensação de 

insegurança e perda de tranquilidade, alteração dos modos de vida, mudança 

de hábitos, costumes e estilos de vida da população local, conflito entre 

populações locais e vindas de fora, conflitos sociais nas comunidades e com o 

empreendedor e gerar novas lideranças. 
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A inclusão das ações propostas do Programa de comunicação social e 

Programa de educação ambiental em conjunto com o Programa de engenharia de 

segurança do trabalho voltadas para a segurança no trânsito poderá reduzir riscos 

humanos, além de planejamento dos horários para circulação de veículos pesados, 

amenizando os impactos gerados pelo tráfego e os incômodos causados.    

O empreendimento deverá promover a conservação das vias e trafegabilidade 

por meio do desenvolvimento do Programa de prevenção de acidentes e à saúde 

pública - Plano de Trânsito – PT. Como medida de segurança durante a alteração da 

via e implantação da adutora serão adotadas medidas de segurança especificas 

dentre elas manutenção periódica da via de acesso à comunidade;  implantação de 

sinalização de segurança nas vias de acesso a mina e entorno; sinalização restritiva,  

sinalização educativa e instalação de redutores de velocidade nas vias de acesso a 

mina e entorno. 

Será aplicado Programa de Priorização e Capacitação de Mão de Obra Local, 

Programa de Comunicação Social com subprogramas de orientação ao imigrante, 

gestão social de contratadas e convivência, desmobilização de mão de obra e 

incentivo a permanência de moradores locais na fase de operação, Programa de 

Educação Ambiental sendo abordado de forma clara, direta e objetiva as 

informações sobre o empreendimento, com esclarecimento de dúvidas e 

questionamentos. Esses programas devem ser desenvolvidos de forma 

concomitante aos programas do meio físico direcionados à preservação e 

monitoramento dos aspectos ambientais: água, ar, solo e ruídos a fim de identificar e 

mitigar fontes de incomodo e risco a população local. 

Para analisar as interferências sociais e econômicas a fim de aferir sua 

amplitude e potencializar a efetividade das medidas mitigadoras implantadas, se são 

necessárias adequações ou outras ações é preciso conhecer as alterações 

socioeconômicas na área de influência ao longo do tempo dessa forma será 

condicionado o Monitoramento Socioeconômico como anexo neste parecer.   

4.2. Operação:  

Durante a operação haverá emissão continua de efluente líquidos, 

atmosféricos, resíduos sólidos, ruídos e vibrações inerentes a atividade. Além disso 

será mantido fluxo continuo de trânsito nas vias para escoamento do minério e 

transporte de insumos, alimentos, equipamentos, etc. Dessa forma os impactos 

durante o período de operação serão:  

a) Meio Físico: 

Com as operações da cava a céu aberto (retirada de camadas de solo e 

exposição do bem mineral) e deposição de material nas pilhas a topografia original 

ficará desfigurada, irreversivelmente mesmo com o encerramento das atividades de 
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exploração e haverá estrutura industrial operando 24h gerando Alteração física da 

paisagem/impacto visual de longa duração. Para mitigar este impacto foi proposto 

promover a recuperação das áreas degradadas concomitante com o 

desenvolvimento das atividades – Aplicação do PRAD.  

Poderá desenvolver de processos erosivos e assoreamento de cursos 

d’água com a remoção continua de solo para exploração mineral, movimentação 

continua e intensa nas vias internas e externas inclusive de veículos pesados o 

ambiente torna-se propicio para o desenvolvimento de processos erosivos.  Outro 

fator de desenvolvimento de processo erosivos é a formação das pilhas de rejeito e 

estéril caso o sistema de drenagem pluvial seja mal executado ou inoperante e não 

seja formada de acordo com normas de segurança geotécnica. A geração de 

processos erosivos com carreamento de material particulado terá como 

consequência o carreamento de sedimentos para o Ribeirão Piauí próximo a área da 

cava, carreamento de solo para fragmentos de vegetação nativa e/ou propriedade 

de terceiros além da degradação de vias. 

Foram propostas como medidas mitigatórias: dispor o estéril de acordo com o 

Plano de Lavra e com as normas da mineração, programa de implantação e 

manutenção dos sistemas de drenagem pluvial, promover a recuperação das áreas 

degradadas concomitante com o desenvolvimento das atividades reduzindo tempo 

de exposição das camadas mais frágeis do solo e aplicação do PRAD. Programa de 

reaproveitamento dos rejeitos. As vias deverão ter estruturas de proteção do solo 

(camalhões, bacias de contenção, etc.) 

A alteração da qualidade das águas pode ocorrer devido ao carreamento de 

sedimentos pelas águas pluviais uma vez que não serão despejados efluentes em 

curso d‟água. Não serão despejados efluentes uma vez que os efluentes sanitários 

serão tratados em estação de tratamento de esgoto (ETE) e nos pontos de geração 

de efluentes oleosos (oficina, lavador de veículos, ponto de abastecimento) serão 

instaladas caixas separadoras de água e óleo (caixas SAO), ambos os sistemas de 

receberão manutenção periódicas. Será implementado Programa de Monitoramento 

da Qualidade das Águas Superficiais para verificar e mitigar impactos caso ocorram. 

O solo pode ter sua estrutura original afetada pela alteração das suas 

características químicas, por meio da introdução de elementos estranhos à sua 

composição original como efluentes de esgotos, óleos e graxas, deposição 

inadequada de resíduos sólidos resultante de atividades do escritório (papéis, 

papelões, plásticos, copos descartáveis), resíduos industriais originários de 

atividades de lavra (papelões, plásticos, aparas de arames, pedaços de madeira, 

entulho e etc.) e alteração das características físicas pelo revolvimento, 

compactação e remoção do solo. Medidas mitigatórias propostas são: realizar 

manutenção periódica das máquinas, equipamentos e veículos e em local 
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adequado; programa de tratamento de efluentes domésticos e industriais e 

programa de resíduos sólidos. Vale ressaltar que o rejeito da mineração não possui 

compostos químicos poluentes.  

Já quanto a alterações da qualidade do ar esta está relacionada diretamente 

à emissão de partículas pela utilização das máquinas e equipamentos na lavra e 

também veículos no transporte de produtos, através da queima de combustíveis 

fósseis e emissão de poeira nas vias não pavimentadas e no desmonte de rocha.  

Os ventos e clima seco na maior parte do ano podem intensificar a dispersão das 

partículas no ar causando problemas respiratórios nos funcionários e na comunidade 

vizinha. Medidas mitigatórias propostas são realizar manutenção periódica das 

máquinas, equipamentos e veículos; programa de controle de emissões 

atmosféricas e do nível de ruídos, programa de monitoramento da qualidade do ar; 

aspersão das vias de acesso externas e internas e praça de trabalho; fornecer 

equipamentos de proteção individual (EPI‟s) aos funcionários; Programa de 

prevenção de acidentes e à saúde pública; Programa de Gerenciamento de Riscos. 

Devido ao déficit hídrico regional para minimizar a necessidade de aspersão de água 

nas vias foi proposto a compactação e cascalhamento de vias e uso de polímeros 

supressores de poeira reduzindo o volume de água necessário para umectação. 

Durante operação haverá alteração dos níveis de ruído regionais devido a 

movimentação de máquinas, equipamentos, funcionamento da planta de 

beneficiamento que irá operar 24h/dia, explosões, carregamento, transporte e 

disposição do top soil, rejeito e estéril. A elevação do nível de ruídos pode causar 

alterações na saúde dos empregados, que necessitam de equipamentos de 

proteção individual. Para a comunidade o impacto poderá ser significativo se não for 

controlado. As medidas mitigatórias propostas são o uso de proteção individual 

(EPI‟s) pelos funcionários, Programa de prevenção de acidentes e à saúde pública, 

implantar programa de monitoramento do nível de ruídos que visa identificar fonte e 

reduzir as emissões quando fora dos padrões normativos. Deve-se atentar para 

reduzir as fontes de barulho no período noturno devido à proximidade com 

comunidades.  

Durante a operação serão realizadas detonações semanalmente às 15 horas 

com duração de 55 minutos como descrito anteriormente. As detonações irão alterar 

os níveis de vibração local, porém não está prevista necessidade de evacuação da 

área durante as detonações da operação porque os desmontes estarão confinados 

em cava. As medidas de comunicação social serão mantidas nessa etapa. 

b) Meio biótico  

Interferência sobre processos biológicos, com redução do metabolismo 

vegetal: Para implantação do empreendimento (instalação de estruturas e abertura 

das frentes de lavra), bem como durante a operação (desenvolvimento das 
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atividades minerárias) será necessária significativa movimentação de terras, com 

consequente dispersão de sedimentos e particulados (poeira), que podem a vir a 

recobrir a vegetação periférica à ADA da mineração. As emissões atmosféricas 

provenientes de motores à combustão também podem contribuir para o 

recobrimento da vegetação nativa remanescente. 

O recobrimento da superfície foliar da vegetação do entorno por poeira e outros 

particulados reduz a exposição da clorofila à incidência solar, reduzindo também a 

fotossíntese e o metabolismo vegetal. 

O impacto foi classificado como negativo, reversível, de média magnitude, 

médio prazo para manifestação, duração cíclica, abrangência local e incidência 

indireta. 

Como medidas mitigadoras foram propostas as seguintes ações: a) 

implantação do Programa de Educação Ambiental; b) implantar Programa de 

Engenharia e Segurança do Trabalho; c) dispor o estéril de acordo com o plano de 

lavra e com as normas da mineração; d) realizar manutenção periódica das 

máquinas, equipamentos e veículos; e) realizar umectação das vias de acesso e 

praças de trabalho; f) implantar o Programa de Monitoramento de Qualidade do Ar. 

Alteração da composição florística: Tanto a supressão de vegetação 

necessária para implantação do empreendimento, quanto os acidentes (incêndios) 

que possam vir a ocorrer durante a operação da empresa comprometem a 

composição florística local e regional, com a perda de fragmentos florestais, e 

consequentemente, material genético vegetal associado. 

O impacto foi classificado como negativo, irreversível, curto prazo para 

manifestação, pequena magnitude, duração permanente, abrangência local e 

incidência direta. 

Como medidas mitigadoras foram propostas as seguintes ações: a) 

implantação do Programa de Educação Ambiental; b) implantar Programa de 

Engenharia e Segurança do Trabalho; c) manutenção e conservação de áreas de 

preservação permanentes e reserva legal; d) realizar manutenção periódica das 

máquinas, equipamentos e veículos. 

c) Meio socioeconômico  

Com as operações da mineradora haverá estabilização do número de 

empregos diretos e com isso a ampliação do tempo de manutenção de empregos 

diretos, indiretos e do efeito renda, consequentemente, manutenção de altos níveis 

de formalização dos postos de trabalho gerados durante a implantação. Neste 

cenário, este impacto é regional e importante para a consolidação de setores 

econômicos, como aqueles considerados de apoio ao empreendimento (por 

exemplo, transporte, alimentação, máquinas, equipamentos e combustíveis), o que o 
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torna um impacto positivo pois, propicia, de imediato, uma queda no índice de 

desemprego e aumento da renda individual e familiar dos trabalhadores em uma 

região carente de oportunidades. Para potencializar este impacto deverá ser 

aplicado o Programa de comunicação social, Programa priorização e capacitação 

profissional e mão de obra e fornecedores locais.  

No entanto poderá continuar ocorrendo aumento do contingente populacional 

uma vez que durante a implantação é pouco comum à fixação de trabalhadores e 

suas famílias o que é comum na operação por ser período de contratos mais longos, 

além dos empregos indiretos gerados na implantação que poderão se manter ou 

ampliar durante a operação.  

O aumento do contingente populacional pode ter efeitos negativos tais como 

crescimento habitacional desordenado, pressão por moradia popular, aumento da 

ocorrência de Doenças Sexualmente Transmissíveis – DST, gravidez na 

adolescência, doenças endêmicas e epidêmicas, aumento na demanda por serviços 

públicos (educação, saúde, saneamento básico) e aumento da violência urbana e 

rural. Esses efeitos podem ocorrer caso impacto negativo tenha ocorrido na 

implantação e seus efeitos não tenham sido mitigados/controlados adequadamente 

e não sejam adequadas as ações para o período de operação. Para mitigar este 

impacto está prevista a aplicação do Programa de comunicação social e orientação 

ao imigrante, treinamento da população local para trabalhar na operação do 

empreendimento no Programa priorização e capacitação profissional e mão de obra 

e fornecedores locais, além de acordos com a prefeitura. O acesso a cursos 

profissionalizantes possibilita a população acesso a cargos com melhores 

remunerações. Para que este programa seja efetivo os treinamentos deverão ser 

feitos ainda no período de implantação, como o programa não apresentou 

detalhamento dos cursos será condicionado a apresentação de informação sobre os 

cursos (cursos, número de vagas, período de treinamento, instituições responsável 

pela capacitação) e do resultado das capacitações (número de pessoas 

matriculadas, número de pessoas que concluíram curso, número de pessoas 

contratadas, cidade/distrito/comunidade de origem relacionada a todos os itens 

anteriores). Outras medidas para mitigar tais impactos estão ligadas a continuidade 

do programa de comunicação social.   

Durante a operação manterá a demanda acima da média por bens e serviços, 

no entanto, com a operação do empreendimento haverá aumento dos níveis de 

arrecadação municipal aumento de recursos para investimento em infraestrutura.  

Será necessário avaliar as melhorias realizadas no período de implantação para 

determinar as ações necessárias durante operação. 

Devido a manutenção do incremento da pressão sobre sistema viário resultado 

da atividade continua na área de lavra e beneficiamento foi prevista a intensificação 
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potencial nos processos de depreciação da infraestrutura viária da região, 

possibilidade de aumento nas ocorrências de acidentes de trânsito especificamente 

nos trechos viários de acesso ao complexo minerário e nas comunidades próximas - 

Taquaral Seco, Piauí Poço Dantas, Ponte do Piauí e Taquaral de Minas.  O 

empreendimento deverá promover o Programa de prevenção de acidentes e à 

saúde pública contendo Plano de Trânsito visando educar os funcionários quanto ao 

comportamento no trânsito e horários de circulação e programa de comunicação 

social. 

Nas comunidades próximas ao empreendimento será percebida mais 

intensamente os impactos no meio físico devido a operação do empreendimento do 

que na área urbana. A alteração nos níveis habituais de ruído e vibração, a geração 

de poeira, alteração na paisagem e possibilidade de impactos no solo e no curso d‟ 

água podem gerar: incômodos na população vizinha, problemas respiratórios, 

alteração na rotina de vida, sensação de insegurança seja por temor de violência, 

acidentes ou contaminação de solo e cursos d‟ água; conflitos entre população atual 

e imigrantes e conflitos com o empreendedor e com isso poderão surgir novas 

lideranças. Para mitigar tais impactos serão implementados os programas de 

monitoramento ambiental, evitando a geração de incomodo, continuidade do 

programa de comunicação social e programa de educação ambiental. 

Diante do exposto os programas a serem implementados serão discriminados 

abaixo com consideração sobre sua execução: 

1. Plano de Gestão e Supervisão Ambiental.  

2. Programa de gestão e controle dos recursos hídricos e efluentes.  

3. Programa de implantação e manutenção do sistema de drenagem pluvial e 

contenção de processos erosivos. As ações de implantação de drenagem devem 

iniciar junto a supressão de vegetação ou anterior a ela caso ocorra em período 

chuvoso. 

4. Programa de controle de emissões atmosféricas, do nível de ruídos e 

vibrações. 

5. Programa de gestão de resíduos sólidos.  

6. Programa de priorização e capacitação de mão de obra e fornecedores 

locais. 

7. Programa de prevenção de acidentes e à saúde pública.  

8. Programa de comunicação social, que deverá realizar as ações descritas no 

PCA e na resposta às informações complementares.  

9. Programa de manutenção e conservação de área de preservação 

permanente e reserva legal.  

10. Programa de resgate e afugentamento da fauna.  

11. Plano de recuperação de áreas degradadas.   
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12. Programa de educação ambiental. Os temas e ações do programa no 

âmbito escolar devem ser aprovados pela coordenação pedagógica da mesma. 

Deverá ser realizado também no distrito de Taquaral de Minas, para isso realizar 

DSP nesta comunidade e apresentar ações adequada a este público. Deverá ser 

apresentada concordância das comunidades quanto aos temas, ordem de 

apresentação e cronograma.    

13.  Programa de monitoramento da qualidade das águas superficiais: foi 

proposto anual devendo ser feito semestral, na estação seca e chuvosa, sempre nos 

mesmos pontos, devendo ser feitas amostragens durante período de instalação. 

14. Programa de Monitoramento da qualidade do ar.  

15. Monitoramento do nível de ruídos e vibrações.  

16. Monitoramento da fauna.     

17.  Plano reaproveitamento de rejeito. 

Os seguintes programas foram propostos, porém entendemos que são ações 

dentro dos outros programas não sendo necessário apresentar relatórios 

separadamente:  

a. Monitoramento de revegetação implantada:  é ação do PRAD e Programa de 

Manutenção e Conservação de APP e reserva legal.  

b. Monitoramento ambiental visual dos impactos e medidas: considera-se que o 

acompanhamento visual dos impactos e das medidas implantadas é ação inerente 

aos outros programas.  

c. Programa de monitoramento dos efluentes domésticos e industriais 

domésticos é ETE; monitoramento semestral, industriais caixas SAO.  

d. Monitoramento do nível de ruídos e vibrações:  é ação dentro do programa 

de controle de emissões atmosféricas.  

e. Plano de Gestão e Controle de Efluentes e Programa de controle dos 

recursos hídricos e efluentes são a mesma proposta, sendo o Programa de controle 

dos recursos hídricos e efluentes mais completo e por isso deverá ser executado e 

apresentados os relatórios correspondentes.  

Conclui-se que com a implantação das medidas preventivas, mitigatórias, 

compensatórias e ações de controle propostas os impactos previstos para o 

empreendimento podem ser minimizados, evitados e até mesmo anulados sendo 

passível a implantação do empreendimento na região da forma proposta. 

 

5. Controle Processual  

Trata-se da análise de pedido de Licença Prévia concomitante com a Licença 

de Instalação na modalidade LAC 2, do empreendimento denominado Sigma 

Mineração S.A – Projeto do Cirilo – Pegmatito Xuxa Cava Norte, localizado no 
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município de Itinga/MG, para o desenvolvimento das atividades de lavra a céu 

aberto – minerais metálicos, exceto minério de ferro, pilha de rejeito/estéril, UTM 

com tratamento a seco e a úmido e posto de abastecimento de combustíveis, com 

enquadramento na classe 5, segundo parâmetros da Deliberação Normativa 

COPAM nº 217, de 2017, conforme FOB nº 0751216/2018 B (fls.783/784). 

 5.1 Do Licenciamento Ambiental Concomitante 

A possibilidade do licenciamento ambiental concomitante – LAC 2, encontra 

previsão no art.14, inciso II, do Decreto Estadual nº 47.383, de 2018, in verbis: 

“Art. 14 – Constituem modalidades de licenciamento ambiental: 

(...); 

II – LAC2: 

a) Análise, em uma única fase, das etapas de viabilidade ambiental e de 

instalação da atividade ou do empreendimento, com análise posterior da etapa de 

operação; 

b) Análise da viabilidade ambiental seguida da análise, em uma única fase, das 

etapas de instalação e de operação”.  

5.2 Da Publicidade do Pedido de Licença  

O pedido de licenciamento ambiental foi devidamente publicado em jornal de 

grande circulação e na Imprensa Oficial de Minas Gerais, conforme atesta dos 

documentos de fls.13/14 e fl.771, em atendimento às disposições dos artigos 30 e 

31 da Deliberação Normativa COPAM nº 217, de 2017.  

5.3 Da Audiência Pública  

Em atendimento ao disposto no inciso IV do § 1º do art. 225 da CF/88 veio o 

procedimento de licenciamento ambiental instruído com EIA/RIMA, ao qual foi dado 

publicidade, nos termos do art.3º da Deliberação Normativa COPAM nº 225, de 

2018.  Apesar da publicidade do pedido, não houve solicitação para a realização de 

audiência pública no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data da 

publicação do pedido na Imprensa Oficial, que ocorreu no dia 21/12/2018 (fl.771), 

com encerramento do prazo no dia 04/02/2019. 

 5.4 Da Declaração de Conformidade do Município  

Foi apresentada pelo empreendedor a Declaração de Conformidade do 

município de Itinga/MG (fl.96), em relação ao empreendimento, conforme exigência 

do disposto no § 1º do art.10 da Resolução CONAMA nº. 237, de 1997.  

5.5 Dos Direitos Minerários  
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O empreendedor é titular do direito minerário nº 824.692/1971, objeto do 

presente licenciamento, com Portaria de Lavra já concedida, com a regularidade 

atestada pelos documentos de fls.15/20. 

Ressalta-se, ainda, que foi apresentado pelo empreendedor cópias de 

instrumentos contratuais com o superficiário/proprietário dos imóveis rurais atingidos 

pela atividade minerária (fls.41/46; fls.49/54 e fls.1188/1191). Os registros 

imobiliários também foram acostados aos autos do presente processo (fls.35/40 e 

fls.47/48). 

5.6 Do Cadastro Técnico Federal – CTF  

Quando da formalização do processo, foi apresentado pelo empreendedor 

Certificado de Regularidade – CR, junto ao Cadastrado Técnico Federal – CTF, 

válido até 11/03/2019 (fl.98). O Cadastro Técnico Federal é registro obrigatório de 

pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam a atividades potencialmente poluidoras, 

e é um dos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, instituído pela Lei 

Federal nº 6.938, de 1981.  

 5.7 Do Patrimônio Cultural Arqueológico e Imaterial, Terras Quilombolas 

e Indígenas  

Foi informado pelo empreendedor que não foram encontrados bens 

arqueológicos na ADA e AID do empreendimento (fl.1480), bem como, segundo os 

estudos não haverá impacto em terras quilombolas e indígenas.  

5.8 Da Espeleologia  

De acordo com o que consta do presente parecer e subsidiado por estudos 

apresentados pelo empreendedor, não foram identificadas cavidades naturais 

subterrâneas na ADA (Área Diretamente Afetada) e AE (Área de Entorno), 

dispensando maiores desdobramentos.  

5.9 Da Intervenção no Bioma Mata Atlântica  

Nota-se que o empreendimento intervirá no Bioma Mata Atlântica, em área de 

vegetação secundária em estágio inicial e médio de regeneração.  A supressão de 

vegetação secundária em estágio médio de regeneração necessária a implantação 

de atividades minerarias está disciplinada pelo art. 32 da Lei Federal nº. 11.428, de 

2006, sujeitando tais empreendimentos à apresentação do EIA/RIMA e à adoção 

das medidas compensatórias previstas no art.17 e art.32, inciso II (de conservação e 

recuperação) regulamentadas pelo art. 26 do Decreto Federal nº. 6.660, de 2008.  

Observa-se ainda, que houve no presente parecer manifestação quanto às 

vedações dispostas no art.11 da Lei Federal nº 11.428, de 2006.  

Cumpre destacar, que não haverá a necessidade de anuência do IBAMA, 

conforme previsto no art.19 do Decreto Federal nº 6.660, de 2008, vez que a 
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supressão de vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica em estágio médio de 

regeneração será 48,2205 ha. 

5.10 Da Compensação por intervenção no Bioma Atlântica  

Para o atendimento do disposto no art.26, inciso II do Decreto Federal nº 6.660, 

de 2008, está sendo destinado, mediante doação ao ICMBio, uma área de 49,00 ha, 

pendente de regularização fundiária, localizada no interior da Reserva Biológica 

Mata Escura, Unidade de Conservação Federal de Proteção Integral, localizada no 

município de Jequitinhonha/MG. Esta modalidade de compensação já foi aprovada 

quando da 30ª Reunião Ordinária da Câmara de Proteção à Biodiversidade e de 

Áreas Protegidas – CPB, realizada no dia 24/04/2019, com a decisão publicada no “ 

Minas Gerais” do dia 26/04/2019 – Diário do Executivo, pág. 4 (fl.1.537). 

A competência para a aprovação da proposta de compensação prevista no 

art.26, inciso II do Decreto Federal nº 6.660, de 2008 é da Câmara de Proteção da 

Biodiversidade e Áreas Protegidas – CPB, nos termos do art.13, inciso XIV do 

Decreto Estadual nº 46.953, de 2016, alterado pelo Decreto Estadual nº 47.565, de 

2019 e dos procedimentos estabelecidos no Memorando-Circular nº 01/2019/IEF/DG 

– Comunicado Conjunto SEMAD/IEF. 

O Termo de Compromisso de Compensação Florestal – TCCF para esta 

modalidade de compensação foi celebrado com o Instituto Estadual de Florestal – 

IEF/MG no dia 14/05/2019 (fls.1.531/1.534).  

No tocante às áreas destinadas para recuperação ambiental, compensação 

prevista no art.32, inciso II da Lei Federal nº 11.428, de 2006, será instituída 

servidão florestal (ambiental) em caráter permanente, conforme art.27 do Decreto 

Federal nº 6.660, de 2008 c/c art.9-A da Lei Federal nº 6.938, de 1981 e suas 

alterações. Por se tratar de áreas de terceiros foi apresentado pelo empreendedor, 

Termo de Intenção de Instituição de Servidão Ambiental (Florestal), firmado com os 

proprietários dos imóveis rurais onde ocorrerá esta modalidade de compensação.  

Destacamos que, em sendo aprovada as propostas de compensação, o 

empreendedor deverá promover o devido registro da doação e servidão florestal 

(ambiental) junto ao cartório de registro de imóvel competente, conforme dispõe a 

legislação. 

A competência para a aprovação desta proposta (recuperação/recomposição) 

será da Câmara de Atividades Minerárias – CMI, conforme art.14, inciso VI inciso VI 

do Decreto Estadual nº 46.953, de 2016, alterado pelo Decreto Estadual nº 47.565, 

de 2019, e dos procedimentos estabelecidos no Memorando-Circular nº 

01/2019/IEF/DG – Comunicado Conjunto SEMAD/IEF. 

5.11 Da Intervenção em APP  
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Nota-se pela leitura do presente parecer, que haverá uma pequena intervenção 

em APP para a instalação do sistema de adução de água para o empreendimento, 

porém, sem necessidade de supressão de vegetação nativa, o que dispensa a 

autorização do órgão ambiental, nos termos do art.19, inciso VIII da Resolução 

Conjunta SEMAD/IEF nº 1.905, de 2013. 

5.12 Da Compensação e Supressão de indivíduos de espécies imunes de 

corte 

Conforme se observa do presente parecer, foram identificados indivíduos 

protegidos pela Lei Estadual nº 9.743, de 1988, alterada pela Lei Estadual nº 20.308, 

de 2012, conhecidos popularmente como “ ipê-amarelo”. A supressão desses 

indivíduos para a atividade em licenciamento é autorizada nos termos do disposto no 

art.2º da norma em evidência, por se tratar de atividade de utilidade pública com 

base nas disposições do art.5º, alínea “f” do Decreto – Lei nº 3.365, de 1941 c/c 

art.2º do Decreto Federal nº 9.406, de 2018. Porém, tal supressão está condicionada 

à adoção de medida compensatória, nos termos do § 1º do art.2º da norma, o que foi 

observado, com a exigência do plantio de 05 (cinco) mudas, para cada indivíduo 

suprimido.  

5.13 Da Compensação por Supressão de árvores isoladas   

Nota-se pela leitura do presente parecer, que haverá a supressão de árvores 

isoladas, o que faz incidir a compensação prevista pela Deliberação Normativa 

COPAM nº 114, de 2008, que de acordo com o quantitativo a ser suprimido, será na 

proporção de 25:1, o que atende a norma em evidência. O corte de árvores isoladas 

é autorizado nos termos dos procedimentos estabelecidos pela Resolução Conjunta 

SEMAD/IEF nº 1.905, de 2013. 

 5.14 Da Inscrição dos Imóveis Rurais no CAR e Da Reserva Legal 

Foi apresentado pelo empreendimento a inscrição dos imóveis rurais que 

sofrerão intervenção ambiental junto ao Cadastro Ambiental Rural – CAR 

(fls.100/108). A intervenção na cobertura vegetal nativa no Estado para uso 

alternativo do solo, tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá 

do cadastramento do imóvel no CAR e de autorização prévia do órgão estadual 

competente, conforme disposto no art.63 da Lei Estadual nº 20.922, de 2013.   

Cabe ressaltar que houve alteração/relocação da área de Reserva Legal dos 

imóveis rurais denominados “Fazenda Poço Danta-Piauí”, registrado no Cartório de 

Registro de Imóveis de Araçuaí - MG, no Livro 2-RG e Matrícula 29590, com 

Reserva Florestal já averbada (AV – 3), e “Fazenda Poço Dantas”, registrado no 

Cartório de Registro de Imóveis de Araçuaí - MG, no Livro 2-RG e Matrícula 7486, 

também com Reserva averbada (AV-4), para outro imóvel rural denominado “ 

Fazenda Monte Belo”, com registro no Cartório de Registro de Imóveis de Araçuaí - 
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MG, no Livro 2-RG e Matrícula 25962, pertencente a empresa Arqueana 

Empreendimentos e Participações S.A (fls. 1538/1541). Cumpre ressaltar, que na 

matrícula do referido imóvel receptor, consta averbação de indisponibilidade do bem, 

porém, manifestação exarada (via e-mail) pelo Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Araçuaí, diz não haver óbice à averbação de relocação de Reserva 

Legal junto a sua matrícula (fl. 1542). 

Tal alteração/relocação é autorizada nos termos das do art.27, §1º e § 2º, 

inciso I da Lei Federal nº 20.922, de 2013 c/c art.2º do Decreto Federal nº 9.406, de 

2018, in verbis: 

“Art. 27. O proprietário ou o possuidor do imóvel rural poderá alterar a 

localização da área de Reserva Legal, mediante aprovação do órgão 

ambiental competente. 

§ 1º A nova área de Reserva Legal proveniente da alteração a que se refere o 

caput deverá localizar- se no imóvel que continha a Reserva Legal de origem, 

em área com tipologia vegetacional, solo e recursos hídricos semelhantes ou 

em melhores condições ambientais que a área anterior, observados os 

critérios técnicos que garantam ganho ambiental, estabelecidos em 

regulamento. 

§ 2º A nova área de Reserva Legal proveniente da alteração a que se refere o 

caput poderá localizar- se fora do imóvel que continha a Reserva Legal de 

origem nas seguintes situações: 

         I - em caso de utilidade pública; 

        II - em caso de interesse social; 

       (...)”. 

 

      “Art. 2º São fundamentos para o desenvolvimento da mineração: 

       I - o interesse nacional; e 

      II - a utilidade pública. 

     (...)”. 

 

Neste sentido, as áreas de Reserva Legal encontram-se registradas no CAR de 

acordo com a previsão do art. 30 da Lei Estadual nº 20.922, de 2013 e dentro do 

limite exigido pela legislação vigente, conforme exposto no presente parecer. 

5.15 Dos Recursos Hídricos   
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No item 3.3 deste parecer que trata dos recursos hídricos, nota-se que o uso 

da água é autorizado pela ANA, nos termos da Outorga nº 43, de 14 de janeiro de 

2019 (fls.1.535/1.536), vez que a captação ocorrerá no rio Jequitinhonha, rio federal, 

nos termos do art.20, inciso III da CF/88. 

 5.16 Da Compensação Ambiental – Art.36 da Lei do SNUC  

Caracterizado o significativo impacto ambiental do empreendimento, com base 

no EIA/RIMA apresentado, ensejará a incidência da compensação ambiental 

prevista no art.36 da Lei Federal nº. 9.985, de 2000 (Lei do SNUC).  

5.17 Da compensação prevista pelo art. 75 da Lei nº 20.922, de 2013 

Por se tratar de empreendimento minerário que irá suprimir vegetação nativa, 

deverá incidir a compensação prevista pelo art.75 da norma citada.  

5.18 Do Programa de Educação Ambiental 

Observa-se que foi apresentado Programa de Educação Ambiental, nos termos 

da Deliberação Normativa COPAM nº 214, de 2017 e Instrução de Serviço SISEMA 

nº 04/2018. 

5.19 Da Taxa de Expediente  

Em relação ao pagamento da Taxa de Expediente referente aos custos de 

análise do referido processo, instituída pela Lei Estadual nº 22.796, de 2017, nota-se 

o seu pagamento integral, conforme documentos de fls.27/28, atendendo, portanto, 

o disposto no art.34 da Deliberação Normativa COPAM nº 217, de 2017. 

Diante das alterações promovidas pela Lei Estadual nº 21.972, de 2015, e das 

competências estabelecidas pelo Decreto Estadual nº 46.953, de 2016, e suas 

alterações, a competência para decidir sobre processos de licenciamento ambiental 

de atividades ou empreendimentos de médio porte e grande potencial poluidor, é do 

COPAM, através de suas câmaras temáticas especializadas. 

Assim, encerra-se o presente controle processual. 

 

6. Conclusão  

A equipe interdisciplinar da Supram Jequitinhonha sugere o deferimento desta 

Licença Ambiental na fase de Licença Prévia e Licença de Instalação , para o 

empreendimento “Projeto Grota do Cirilo – Pegmatito Xuxa Cava Norte” da “Sigma 

Mineração S.A” para a atividade de “A-05-04-5 Pilhas de rejeito /estéril”, “ A-05-02-0 

Unidade de Tratamento de Minerais – UTM, com tratamento a úmido”, “ A-02-01-1 

Lavra a céu aberto – minerais metálicos , exceto minério de ferro”, e “ A-05-01-0 

Unidade de Tratamento de Minerais –  UTM com tratamento a seco”, “F-06-01-7 

Postos revendedores, Postos ou Pontos de Abastecimento, instalação de sistema 
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retalhistas, postos flutuantes de combustíveis e postos revendedores de 

combustíveis de aviação” no município de “Itinga - MG”, pelo prazo de “6 anos”, 

vinculada ao cumprimento das condicionantes e programas propostos. 

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 Jequitinhonha, 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 

Regularização Ambiental Jequitinhonha, não exime o empreendedor de sua 

responsabilidade técnica e jurídica sobre estes, assim como da comprovação quanto 

à eficiência das medidas de mitigação adotadas.  

 

7. Anexos 

Anexo I. Condicionantes para Licença Ambiental Concomitante – LAC 2 (LP+LI) do 

empreendimento Sigma Energia S.A.; 

Anexo II. Programa de Automonitoramento da Licença Ambiental Concomitante – 

LAC 2 (LP+LI) do empreendimento Sigma Mineração S.A.;  

Anexo III. Monitoramento Socioeconômico   

Anexo IV. Tabela de intervenção ambiental do empreendimento Sigma mineração 

S.A.; 

Anexo V. Relatório Fotográfico do empreendimento Sigma Mineração S.A.  

Anexo VI. Parecer único de compensação florestal. 
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ANEXO I 

Condicionantes para Licença Ambiental Concomitante – LAC 2 (LP+LI) do 

empreendimento Sigma Energia S.A 

Item Descrição da Condicionante Prazo* 

1.  

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

Durante a vigência 
da licença 

2.  

O empreendedor deverá providenciar a publicação da 
concessão da licença ambiental, devendo ser 
apresentada cópia ou original do periódico regional ou 
local de grande circulação junto ao órgão ambiental. 

30 dias após 
concessão da 

licença 

3.  

Apresentar relatórios técnicos e fotográficos, 
comprovando a execução dos planos, programas e 
projetos citados no decorrer do parecer único, 
conforme cronogramas específicos e considerações do 
parecer. Apresentar nos relatórios anuais cronograma 
de ações do próximo período/ano. 

Anualmente, durante 
a vigência da licença 

4.  

Protocolar na Gerência de Compensação Ambiental do 
Instituto Estadual de Florestas – GCA/IEF, solicitação 
para abertura de processo para cumprimento da 
compensação ambiental prevista no art. 36 da Lei 
Federal nº 9.985/2000 (Lei do SNUC), considerando a 
implantação do empreendimento. 

90 dias após  a 
concessão da 

licença. 

5.  

Apresentar comprovante de formalização do projeto de 
compensação ambiental nos termos do que exige a Lei 
Estadual n° 20.922/2013, em seu art. 75, junto a GCA 
do IEF, referente à área de implantação/supressão do 
empreendimento. O empreendedor deverá realizar a 
compensação nos prazos estabelecidos pelo IEF. 

90 dias após a 
concessão da 

licença. 

6.  
Apresentar relatório anual comprovando a destinação 
adequada dos produtos e subprodutos oriundos da 
supressão da vegetação. 

Durante a vigência 
da licença. 

7.  

Apresentar relatório de acompanhamento das áreas 
em recuperação (PTRF): proposta de medida 
compensatória pela supressão de indivíduos imunes 
de corte (ipês amarelos). 

Semestralmente, 
durante a vigência 

da licença. 

8.  

Apresentar relatório de acompanhamento das áreas 
em recuperação (PTRF): proposta de medida 
compensatória pela supressão de indivíduos florestais 
adultos isolados no bioma Mata Atlântica. 

Semestralmente, 
durante a vigência 

da licença. 

9.  

Apresentar relatório de acompanhamento das áreas 
em recuperação (PTRF): proposta de medida 
compensatória pela supressão de vegetação 
secundária em estágio médio do bioma Mata Atlântica 
(recuperação de 49,00 ha). 

Semestralmente, 
durante a vigência 

da licença. 
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10.  

Apresentar mapeamento das áreas a serem 
revegetadas no Programa de manutenção e 
conservação de áreas de preservação permanente e 
reserva legal. 

90 dias após 
concessão da 

licença 

11.  
Apresentar adequação descrita no parecer para o 
Programa de Educação Ambiental. 

90 dias após 
concessão da 

licença 

12.  

Apresentar atualização e reformulação do Programa 
de Educação Ambiental para a fase de operação. Para 
isso deverá ser realizado novo Diagnostico 
Socioambiental Participativo – DSP e avaliação do 
programa executado conforme DN COPAM 214/2017. 

Na formalização do 
processo de Licença 

de Operação 

13.  
Apresentar descritivo dos cursos do Programa 
priorização e capacitação profissional e mão de obra e 
fornecedores locais conforme descrito no parecer. 

90 dias após 
concessão da 

licença 

14.  
Apresentar documento de acordo de ações e/ou 
projetos entre o empreendedor e prefeituras de Itinga e 
Araçuaí. 

90 dias após 
concessão da 

licença. 

15.  

Apresentar documento de notificação assinado pelos 
moradores de ciência quanto a necessidade de 
evacuação, concordando com as medidas adotadas 
pelo empreendedor para sua segurança e de suas 
criações e animais domésticos. 

30 dias antes do 
início das 

detonações   

16.  

Apresentar alternativa para disposição dos líquidos da 
Caixa SAO ou tratamento antes de deposição no solo, 
devendo o liquido ser coletado até que tal mecanismo 
seja implementado.  

90 dias após 
concessão da 

licença 

17.  
Apresentar projeto de fertirrigação ou westland em 
formato executivo e com mapa de localização para 
deposição do resíduo da ETE. 

90 dias após 
concessão da 

licença 

18.  
Apresentar projeto com ART referente ao ponto de 
abastecimento. 

90 dias após 
concessão da 

licença 

19.  
Apresentar autorização de operação da ANP e instalar 
o ponto de abastecimento apenas após emissão da 
mesma.  

30 dias após 
recebimento da 

autorização 

20.  
Informar data de início da instalação do ponto de 
abastecimento. 

30 dias antes do 
início das obras. 

21.  
Apresentar AVCB para o ponto de abastecimento 
conforme Resolução CONAMA nº 273/ 2000 e 
Deliberação Normativa COPAM nº 108/ 2007.  

Na formalização do 
processo de licença 
de operação  

22.  
Apresentar relatório fotográfico comprovando a 
instalação do Centro de Triagem (CT) de animais 
resgatados. 

Antes do início das 
atividades de 

supressão 

23.  

Não intervir nas propriedades para as atividades de 
resgate da fauna antes da emissão pela SUPRAM da 
Autorização para Resgate ou Salvamento de Fauna 
Silvestre. 

Até a emissão da 
autorização 
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24.  
Cadastrar o empreendimento e disponibilizar 
integralmente os dados da solicitação da intervenção 
ambiental no  Sinaflor. 

90 dias contados da 
concessão da 

licença. 

* Salvo especificações, os prazos são contados a partir da data de publicação 

da Licença na Imprensa Oficial do Estado. 

As comprovações do cumprimento das condicionantes deverão ser 

apresentadas em formato impresso e digital. 

      IMPORTANTE 

Os parâmetros e frequências especificadas para o Programa de 

Automonitoramento poderão sofrer alterações a critério da área técnica da Supram 

Jequitinhonha, face ao desempenho apresentado; 

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 II 
Programa de Automonitoramento da Licença Ambiental Concomitante – LAC 2 

(LP+LI) do empreendimento Sigma Mineração S.A. 
 

1. Efluentes Líquidos 

Local de 
amostragem 

Parâmetro 
Frequência de 

Análise 

Caixas SAO 

pH, materiais sedimentáveis, 
óleos vegetais e gorduras 
animais, substâncias 
tensoativas, sólidos em 
suspensão totais 

Semestral  

Local de amostragem: Final do sistema de caixa separadora de água e óleo, após 

implantação de sistema de tratamento a coleta deverá ser em local anterior a 

deposição no solo.  

Relatórios: Enviar anualmente à Supram até o dia 10 do mês subsequente, os 

resultados das análises efetuadas. O relatório deverá especificar o tipo de 

amostragem e conter a identificação, registro profissional e a assinatura do 

responsável técnico pela amostragem, além da produção industrial e do número de 

empregados no período. Para as amostragens feitas no corpo receptor (curso 

d‟água), apresentar justificativa da distância adotada para coleta de amostras a 

montante e jusante do ponto de lançamento. Deverá ser anexado ao relatório o 

laudo de análise do laboratório responsável pelas determinações. 

Constatada alguma inconformidade, o empreendedor deverá apresentar justificativa, 

nos termos do §2º do art. 3º da Deliberação Normativa nº 165/2011, que poderá ser 

acompanhada de projeto de adequação do sistema de controle em 

acompanhamento. 

Na ocorrência de qualquer anormalidade nos resultados das análises realizadas 

durante o ano, o órgão ambiental deverá ser imediatamente informado, inclusive das 

medidas de mitigação adotadas. 

Método de análise: Normas aprovadas pelo INMETRO ou, na ausência delas no 

Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, APHA-AWWA, última 

edição. 
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2. Resíduos Sólidos  

Enviar semestralmente à Supram Jequitinhonha, os relatórios de controle e 

disposição dos resíduos sólidos gerados contendo, no mínimo, os dados do modelo 

abaixo, bem como a identificação e a assinatura do responsável técnico pelas 

informações. 

Resíduo Transportador Disposição final 

Obs. 
Denominação Origem 

Classe 

NBR 

10.004
1
 

Taxa de 

geração 

kg/mês 

Razão 

social 

Endereço 

completo 
Forma

2
 

Empresa responsável 

Razão 

social 

Endereço 

completo 

Licenciamento 

ambiental 

Nº 

processo 

Data da 

validade 

(1) Conforme NBR 10.004 ou a que sucedê-la. 

(2) Tabela de códigos para formas de disposição final de resíduos de origem 

industrial 

1- Reutilização 

2 - Reciclagem 

3 - Aterro sanitário 

4 - Aterro industrial 

5 - Incineração 

6 - Coprocessamento 

7 - Aplicação no solo 

8 - Estocagem temporária (informar quantidade estocada) 

9 - Outras (especificar) 

Em caso de transporte de resíduos sólidos Classe I - perigosos, deverá ser 

informado o número e a validade do processo de regularização ambiental do 

transportador. 

Em caso de alterações na forma de disposição final dos resíduos sólidos em relação 

ao Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos apresentado, a empresa deverá 

comunicar previamente à Supram para verificação da necessidade de licenciamento 

específico. 

Fica proibida a destinação de qualquer resíduo sem tratamento prévio, em áreas 

urbanas e rurais, inclusive lixões e bota-fora, conforme Lei Estadual nº 18.031/2009. 

Para os resíduos sólidos Classe I – perigosos, e para os resíduos de construção 

civil, a referida lei também proíbe a disposição em aterro sanitário, devendo, assim, 

o empreendedor cumprir as diretrizes fixadas pela legislação vigente quanto à 
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destinação adequada desses resíduos. Os resíduos de construção civil deverão ser 

gerenciados em conformidade com as Resoluções Conama nº 307/2002 e nº 

348/2004. 

As doações de resíduos deverão ser devidamente identificadas e documentadas 

pelo empreendedor. Desse modo, as notas fiscais de vendas e/ou movimentação, 

bem como documentos identificando as doações de resíduos poderão ser solicitados 

a qualquer momento para fins de fiscalização. Portanto, deverão ser mantidos 

disponíveis pelo empreendedor. 

4. Ruídos 

Local de amostragem Parâmetro 
Frequência de 

Análise 

 Em pontos localizados a nos limites 

da área externa do empreendimento a 

até 600 metros de acordo com NBR 

10.151/2000. 

dB (decibel) 

 

Trimestral 

 

Relatórios: Enviar, anualmente, à Supram Jequitinhonha os resultados das 

análises efetuadas, acompanhados pelas respectivas planilhas de campo e de 

laboratório, bem como a dos certificados de calibração do equipamento de 

amostragem. O relatório deverá conter a identificação, registro profissional, anotação 

de responsabilidade técnica e a assinatura do responsável pelas amostragens. 

Deverão também ser informados os dados operacionais.  

As análises deverão verificar o atendimento às condições da Lei Estadual  

nº 10.100/1990 e Resolução CONAMA nº 01/1990. 
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ANEXO III 
Monitoramento Socioeconômico na área e influência da Sigma Mineração S.A. 

 
O monitoramento deverá conter dados primários e secundário contendo pelo menos 
as informações descritas nas tabelas abaixo com objetivo de avaliar as alterações 
nas condições de vida da população visando identificar e minimizar imediatamente 
os impactos negativos gerados neste período de implantação.  
O primeiro levantamento deverá ser feito antes do início das obras como marco 
zero.  
Deverá ser apresentado relatório critico anual comparativo dos parâmetros 
elencados abaixo antes, durante e depois do início das atividades contendo 
avaliação das medidas adotadas para potencializar impactos positivos e mitigar os 
negativos e sua efetividade.  
 

Público alvo: Área de Influência Direta (AID) comunidades Taquaral de Minas, 
Taquaral Seco, Piauí Poço Dantas e Ponte do Piauí  

Frequência: Trimestral  

Tipo de amostra: censitária (todos as residências) exceto Taquaral de Minas que 
poderá ser por amostragem  

Parâmetros: 

Condições de Moradia 
Padrão construtivo / número de cômodos / 

número e tipo de banheiros / tempo de residência 
/ situação fundiária da propriedade 

Caracterização dos moradores 
Número de moradores, alteração do número de 

moradores, idade, escolaridade 

Qualidade de vida da 
população 

Percepção sobre impactos do empreendimento 
(poeira, ruído, vibração, etc.), incidência de 

doenças respiratórias, animais peçonhentos, 
doenças infecciosas, abastecimento de água 

Violência 

Percepção da variação de ocorrências 
relacionadas a furtos e assaltos, conflitos 

(agressões), percepção dos antigos moradores 
sobre a nova população 

Mercado de trabalho 

Número de pessoas residentes empregadas/ 
pessoas empregadas no empreendimento / 
função / grau de escolaridade / faixa salarial, 

participação em programas de capacitação da 
empresa 

Sistema Viário 

Percepção do aumento do tráfego com 
equipamentos pesados, tráfego com veículos de 
passeio, variação do número de acidentes e do 

estado de conservação das vias 

Atividades econômicas na 
propriedade 

Mudanças nas atividades econômicas da 
propriedade 

Lazer e recreação Tipo de atividades / locais frequentados 

Relações sociais 
Qualidade, alterações de laços sociais com a 

vizinhança, Local onde realiza compras de 
produtos e serviços / itens de consumo 
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Público alvo: Área de Influência Indireta (AII): Itinga e Araçuaí 

Frequência: Semestral 

Tipo de amostra: quantitativa amostral e pesquisa junto aos órgãos responsáveis 
de acordo com tema 

Parâmetros: 

Saúde 

Número de internações hospitalares 
Perfil de causa das internações 
Número de mulheres grávidas por faixa etária 
Número de ocorrências de DST 
Número de ocorrências de doenças de veiculação hídrica 
Número de atendimentos na rede de saúde 
Taxas de mortalidade e de morbidade 
Causas de mortalidade 

Infraestrutura 

Variações na cobertura dos serviços de infraestrutura 
urbana: distribuição de água tratada, coleta e tratamento 
do esgoto, tratamento de resíduos sólidos, alterações de 
urbanização 

Violência 

Percepção da variação de ocorrências relacionadas a 
furtos e assaltos, conflitos (agressões), percepção dos 
antigos moradores sobre a nova população 
Índices de violência do poder público local 

Mercado de trabalho 

Vagas disponíveis nos estabelecimentos comerciais e de 
prestação de serviços 
Número de pessoas empregadas no empreendimento / 
função / grau de escolaridade / faixa salarial 

Sistema Viário 

Monitoramento do tráfego com equipamentos pesados, 
Número de acidentes, estado de conservação das vias, 
percepção sobre trânsito (engarrafamentos, falta de 
respeito ao pedestre)  

Serviços/Turismo 

Número de leitos disponíveis na hotelaria 
Taxa de ocupação mensal dos leitos de hotelaria 
Variação na demanda de mão de obra pelos 
estabelecimentos do setor de alimentação e hospedagem 
Número de estabelecimentos de alimentação 
Programação de investimentos no setor de turístico 

Mercado Imobiliário 

Variações na demanda por imóveis, variações nos 
valores dos aluguéis e de venda dos imóveis, variações 
no número de loteamentos autorizados pela prefeitura 
Variações no número de loteamentos clandestinos 
identificados pela prefeitura 

Arrecadação fiscal 
Incremento na arrecadação fiscal no âmbito municipal e 
estadual 

Comércio 

Variações no número de estabelecimentos comerciais 
Variações no número de empregos gerados (amostral) 
Variações nos tipos de produtos/serviços prestados 
(amostral) 
Número de clientes (número estimado por entrevistado) 
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Variação da capacidade instalada do estabelecimento 
Número de funcionários do estabelecimento 

Educação 
Variação do número de matrículas por município, 
mudanças na qualidade do ensino 

 
ANEXO IV 

Tabela de Intervenção do Empreendimento Sigma Mineração S.A. 
 

Empreendedor: Sigma Mineração S.A. 

Empreendimento: Sigma Mineração S.A. 

CNPJ: 16.482.121/0002-38 

Município: Itinga – MG 

Atividade(s): Lavra a céu aberto; Pilhas de rejeito/estéril; UTM à seco; UTM à úmido. 

Código(s) DN 217/2017: A-02-01-1; A-05-04-5; A-05-01-0; A-05-02-0 

Processo: 06839/2017/001/2018 

Validade: 10 anos  

TIPOLOGIA FLORESTAL A SER SUPRIMIDA ÁREA (ha) 

Floresta Estacional Decidual – estágios inicial e médio 63,96 ha (sendo 3,8633 ha de 
passivo ambiental) 

TIPO DE EXPLORAÇÃO 

 NATIVA PLANTADA  NATIVA PLANTADA 

Corte raso com 
destoca 

63,96 ha  Corte de árvores 422 un.  

Corte raso sem 
destoca 

  
Intervenção em APP 

com supressão 
  

Corte seletivo em 
manejo 

  
Intervenção em APP 

sem supressão 
  

Corte seletivo/ 
outros 

     

Uso de Máquina (X) Sim   (  ) Não Uso de Fogo (  ) Sim    (X) Não 

RENDIMENTO PREVISTO POR PRODUTO/SUBPRODUTO P/ CÁLCULO DA TX. FLORESTAL 

Código Especificações Unidade Valor Tab. 
2019 

 Produtos e Subprodutos 
Florestais 

m³ R$ 

1,05 Lenha de Floresta Nativa 1.109,8 m³  

1,05 Tocos e raízes (63,9625 ha) 639,62 m³  

 Madeiras em Toras m³ R$ 

 Myracrodruon urundeuva 595,73  

 Chloroleucon terniflorum 28,33  

 Enterolobium timbouva 14,27  

 Anadenanthera colubrina  0,47  

 Handroanthus pedicellatus 0,13  

 Total madeira em toras 638,93 m³  

 Total 2.388,355 m³ 
 

DESTINAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DO MATERIAL LENHOSO (m³) 

 NATIVA PLANTADA  NATIVA PLANTADA 

Lenha para carvão 1.749,42 m³  Madeira para serraria   

Lenha uso 
doméstico 

  Madeira para celulose 
 

 

Lenha para outros 
fins 

  Madeira para outros fins 638,93 
m³ 
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Anexo V 

Relatório Fotográfico do empreendimento Sigma Mineração S.A. 

 
Área prevista para a cava 

 

 
Córrego Piauí 

 
Residência mais próxima a área futura de cava 

 
Área prevista para a pilha de rejeitos 

(supressão de indivíduos isolados) 

 
Pilhas de rejeito da planta piloto 

 
Rejeito 

 
Tanque de água de recirculação da Fazenda 

Monte Belo que será usada para abastecer 

caminhões pipa 

 
Ponto de captação no Rio Jequitinhonha 
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PARECER ÚNICO SUPRAM JEQ – Protocolo SIAM Nº 0171934/2019 

INDEXADO AO PROCESSO: PA COPAM: SITUAÇÃO: 

Licenciamento Ambiental 06839/2017/001/2018 Sugestão pelo Deferimento 

 

Anexo VI - PARECER ÚNICO DE COMPENSAÇÃO FLORESTAL – SUPRAM JEQ 

 

Tipo de Processo / Número do 

Instrumento 

(X) Licenciamento Ambiental N° do PA COPAM 

06839/2017/001/2018 

(X) Processo de Intervenção Ambiental APEF/AIA N° 5555/2018 

Fase do Licenciamento Licença Ambiental Concomitante 02 – LAC 2 (LP+LI) 

Empreendedor Sigma Mineração S.A. 

CNPJ / CPF 16.482.121/0002-38 

Empreendimento Projeto Grota do Cirilo - Pegmatito Xuxa Cava Norte 

Classe Classe 5 

Localização Itinga - MG 

Bacia Rio Jequitinhonha 

Sub-bacia ou UPGRH JQ3 – Baixo Jequitinhonha 

 

Área a ser 

Intervinda 

Área (ha) 48,2205 hectares  

Microbacia Ribeirão Piauí (JQ3) 

Município Itinga – MG  

Fitofisionomias 

afetadas 

Floresta Estacional Decidual – FED, em estágio médio de regeneração 

natural 

Coordenadas (UTM, 24K) Lat.: 190586 Long.: 8146987 DATUM: WGS84 

 

Área 

Proposta 

para 

Conservação 

Área (ha) 49,00 hectares (regularização fundiária de UC) 

Microbacia Córrego Mata Escura (JQ3) 

Município Jequitinhonha – MG  

Fitofisionomias 

afetadas 

Floresta Estacional Semidecidual – FESD, em estágio médio de 

regeneração natural 

Coordenadas (UTM, 24K) Lat.: 288232 Long.: 8186358 DATUM: WGS84 

 

Área 

Proposta 

para 

Recuperação 

Área (ha) 49,00 hectares (recuperação) 

Microbacia Ribeirão Piauí (JQ3) 

Município Itinga – MG  

Fitofisionomias 

afetadas 

Áreas antropizadas por pastagens. Presença de alguns indivíduos 

florestais isolados. 

Coordenadas (UTM, 24K) Lat.: 192644 Long.: 8146695 DATUM: WGS84 

 

Equipe / Empresa responsável 

pela elaboração do PECF 

Terra Vale Consultoria Ambiental 

Responsável técnico: Arthur Duarte Vieira 

Engenheiro Florestal: CREA MG: 188.153/D 
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1. ANÁLISE TÉCNICA 

 

1.1. Introdução e contextualização 

 

Com intuito de promover a adequação ambiental, o empreendimento Sigma Mineração S.A. – 

Projeto Grota do Cirilo – Pegmatito Xuxa Cava Norte – protocolizou o Formulário Integrado de 

Caracterização do Empreendimento (FCEI) em outubro de 2018, por meio do qual foi gerado o 

Formulário de Orientação Básica (FOBI) nº 0751216/2018A, que instruiu o processo administrativo 

de Licença Ambiental Concomitante 2 – LAC2 (LP+LI), conforme Deliberação Normativa COPAM 

n° 217/2017. Em 20/12/2018, por meio da entrega de documentos, foi formalizado o processo de nº 

06839/2017/001/2018 referente às atividades de lavra a céu aberto (código da atividade A-02-01-1, 

produção nominal de 240.000 m³/ano - lítio); pilhas de rejeito/estéril (código da atividade A-05-04-

05, área útil de 40 hectares); unidade de tratamento à seco (código da atividade A-05-01-0, 

capacidade de 1.500.000 ton/ano); e unidade de tratamento à úmido (código da atividade A-05-02-

0, capacidade de 1.500.000 ton/ano).  

 

Trata-se de um empreendimento classe 5, modalidade de licenciamento LAC 2 (LP+LI), de médio 

porte e grande potencial poluidor/degradador, segundo a Deliberação Normativa COPAM nº 

217/2017. O empreendimento é detentor do processo de direito minerário n° 824.692/1971. 

 

No atual processo de licenciamento ambiental (AIA n° 5555/2018), está sendo solicitada a 

supressão de cobertura vegetal nativa com destoca em 60,0992 hectares de Floresta Estacional 

Decidual – FED (sendo 48,2205 hectares em estágio médio) e o corte ou aproveitamento de 422 

árvores isoladas nativas em Mata Atlântica (36,3550 hectares), totalizando aproximadamente 

2.384,35 m³ de material lenhoso a ser suprimido. As intervenções solicitadas objetivam permitir a 

abertura da frente de lavra de lítio e a instalação de estruturas (pilhas de estéril; pátios; estradas e 

UTM‟s) e dispositivos de controle ambiental, necessários para a implantação do empreendimento. 

 

O presente parecer visa analisar o processo de compensação ambiental protocolado nesta 

Superintendência (Documento nº 0144069/2019), Projeto Executivo de Compensação Florestal 

referente à solicitação de intervenção e supressão vegetal para implantação do empreendimento 

Sigma Mineração S.A., localizado no município de Itinga – MG, bacia do rio Jequitinhonha, 

microbacia do ribeirão Piauí (JQ3 – baixo Jequitinhonha). A proposta de compensação ambiental 

em análise está relacionada a Autorização para Intervenção Ambiental – AIA n° 5555/2018, 

vinculada ao PA COPAM 06839/2017/001/2018, que se encontra em análise técnica (atual 

processo de licenciamento ambiental do empreendimento).  

 

Este parecer tem como objetivo principal, apresentar de forma conclusiva a análise técnica e 

avaliação da proposta do Projeto Executivo de Compensação Florestal (norteado pela Portaria IEF 

nº 30, de 03 de fevereiro de 2015) de modo a instruir e subsidiar a instância decisória competente 

quanto à viabilidade e pertinência técnica e legal da implantação das prescrições contidas no 

Projeto Executivo apresentado. 
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1.2. Caracterização da área solicitada para intervenção 

 

O empreendimento Sigma Mineração S.A. – Projeto Grota do Cirilo/Pegmatito Xuxa Cava Norte 

está localizada no município de Itinga/MG, na bacia hidrográfica do Rio Jequitinhonha, UPGRH 

JQ3 - baixo Jequitinhonha, microbacia do Ribeirão Piaui. O projeto de implantação do 

empreendimento abrange três imóveis rurais (ADA), a saber: Fazenda Poço Danta-Piauí (matrícula 

29590); Fazenda Poço Danta (matrícula 21510); e Fazenda Poço Dantas (matrícula 7486). As 

intervenções em vegetação nativa de Floresta Estacional Decidual – FED em estágio médio de 

regeneração estão previstas para acontecer somente em duas propriedades: a) Fazenda poço 

Danta-Piauí (29,918 ha) e b) Fazenda Poço Danta (18,302 ha). 

 

De acordo com o Projeto Executivo de Compensação Florestal – PECF e com os estudos 

ambientais apresentados, a área solicitada para intervenção está relacionada à abertura das 

frentes de lavra, bem como a instalação de algumas estruturas (pilha de estéril, praças de trabalho, 

pátios, UTM‟s) e implantação de acessos e dispositivos de controle ambiental. O presente parecer 

foi elaborado para embasar a apreciação da proposta de medida compensatória por supressão de 

48,2205 hectares de Floresta Estacional Decidual – FED em estágio médio de regeneração 

natural. 

 

De acordo com informações prestadas pelo empreendedor, e segundo classificação de Köppen, o 

clima no município de Itinga é do tipo BSh – clima semiárido quente, com temperatura anual média 

do ar igual ou superior a 18° C. O clima semiárido é um tipo de clima caracterizado pela baixa 

umidade e pouco volume pluviométrico. Na classificação mundial do clima, o clima semiárido é 

aquele que apresenta precipitação média entre 300 e 800 mm. O índice pluviométrico médio do 

município é 675,4 mm e não há excedente hídrico; a temperatura média é de 24,5° C. 

 

Do ponto de vista socioeconômico, de acordo com informações prestadas, a população registrada 

para o município de Itinga foi de 14.407 pessoas residentes, com uma densidade demográfica de 

8,73 hab/km² e uma área de 1.649,622 km² (IBGE, 2010). O IDH, conforme o Atlas do 

desenvolvimento do Brasil é de 0,624 (PNUD, 2000).  As principais atividades econômicas do 

município estão relacionadas à exploração mineral, agropecuária, artesanato e comércio local. 

 

Conforme informações extraídas do Zoneamento Ecológico Econômico de Minas Gerais, as 

principais classes de solo identificadas em Itinga/MG são os Argissolos e os Latossolos, nas 

texturas argilo-arenosa e argilosa, variando de rasos a profundos. 

 

O empreendimento encontra-se inserido nos domínios do bioma Mata Atlântica, com predomínio 

das fitofisionomias de Floresta Estacional Semidecidual e Decidual, formações campestres e 

rupestres. Predominam ambientes de pastagens, encontrando-se florestas fragmentadas e 

distribuídas em regiões planas e acidentadas, marginalmente às drenagens pluviais, bem como em 

encostas e topos de serras. Os fragmentos de floresta remanescentes apresentam-se com 

diferentes graus de preservação e abarcam desde o estágio inicial de regeneração natural até 

trechos florestais em estágio avançado de regeneração. 
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O diagnóstico da flora e o inventariamento fitossociológico dos fragmentos florestais do entorno do 

empreendimento (incluindo as áreas solicitadas para intervenção), foram realizados por meio de 

amostragem casual estratificada, recorrendo-se ao lançamento de 31 parcelas amostrais, com área 

aproximada de 400 m² cada. Os fragmentos amostrados foram classificados como Floresta 

Estacional Decidual em estágio médio de regeneração natural. Foram registrados 659 indivíduos 

(1065 fustes) pertencentes a 29 espécies florestais.  

 

Dentre as áreas solicitadas para intervenção ambiental, foram estimados 969 indivíduos de 

Handroanthus ochraceus (Ipê amarelo), espécie declarada como imune de corte, conforme Lei n° 

20.308/2012. Não foram registrados indivíduos representantes de espécies ameaçadas de 

extinção, conforme Portaria MMA n° 443/2014. 

 

De acordo com consulta à Plataforma IDE/SISEMA realizada em 25/03/2019 foram constatados os 

seguintes fatos: a) as áreas solicitadas para intervenção encontram-se localizadas no bioma Mata 

Atlântica; b) predominância da fitofisionomia de Floresta Estacional Decidual Submontana; c) a 

região de inserção apresenta muito alta potencialidade para ocorrência de cavidades naturais 

subterrâneas; d) encontra-se localizado fora da área de influência de cavernas cadastradas; e) 

localizado fora da Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço; f) localizado fora das Reservas da 

Biosfera da Mata Atlântica e da Caatinga; g) localizado em área considerada de muito alta 

prioridade para conservação – Biodiversitas; h) localizado fora das Áreas de Segurança 

Aeroportuária; i) localizado fora dos domínios de terras indígenas e quilombolas e do raio de 

restrição destes domínios. 

 

A seguir é apresenta uma síntese da caracterização das áreas solicitadas para 

intervenção/supressão, representando a base para elaboração da proposta de compensação 

ambiental. 

 

Tabela 1. Síntese da caracterização das áreas solicitadas para intervenção 

Área (ha) 
Bacia 

hidrográfica 
Microbacia 

Área urbana 
Fitofisionomia 

Estágio 

sucessional Sim Não 

48,2205 
Rio 

Jequitinhonha 

Ribeirão 

Piauí 

 

X 

Floresta 

Estacional 

Decidual – FED  

Estágio Médio 

de 

regeneração 

 

A seguir é apresentada uma figura (imagem aérea) demonstrando a projeção/delimitação das 

áreas solicitadas para intervenção ambiental. 
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Figura 1. Imagem aérea do futuro empreendimento, demonstrando as áreas solicitadas para 
intervenção ambiental. Fonte: EIA/RIMA. 
 

 

1.3. Caracterização das áreas propostas para compensação 

 

1.3.1. Área proposta para compensação por meio de conservação 

(regularização fundiária de Unidade de Conservação – UC) 

 

Conforme PECF apresentado e o disposto na Portaria IEF n° 30/2015, o empreendedor optou pela 

compensação ambiental descrita no capítulo 2°, inciso 2° da referida norma, a ser realizada por 

meio de “destinação, mediante doação ao Poder Público, de área localizada no interior de Unidade 

de Conservação de domínio público, pendente de regularização fundiária, localizada na mesma 

bacia hidrográfica, no mesmo Estado, e sempre que possível, na mesma microbacia”.  

 

A área proposta para conservação (regularização fundiária) encontra-se localizada na Fazenda 

São Miguel, município de Jequitinhonha – MG, inserida na Unidade de Conservação Federal de 

Proteção Integral Reserva Biológica da Mata Escura (área pendente de regularização fundiária), e 

ocupada por vegetação de Floresta Estacional Semidecidual no estágio médio de regeneração, em 

bom estado de conservação. A seguir seguem as identificações da unidade de conservação e da 

propriedade destinada à regularização fundiária. 
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Tabela 2. Identificação da UC selecionada para receber a compensação ambiental 

 
 

 

Tabela 3. Identificação da propriedade destinada à regularização fundiária 

 
Fonte: Projeto Executivo de Compensação Florestal – PECF apresentado. 

 

 

Tabela 4. Tipo de intervenção solicitada e quantitativos (área de intervenção e compensação) 

Tipo de Intervenção 
Área de 

Intervenção (ha) 
Compensação (Conservação) 

Supressão de vegetação pertencente à Mata 

Atlântica em estágio médio de regeneração natural 
48,2205 49,00 

 

A Fazenda São Miguel, pertencente ao Sr. Deraldo Leandro Mendes, possui área total de 639,5130 

hectares, sendo que destes, 49,00 hectares estão sendo destinados (doados/regularização 

fundiária) à compensação por supressão de vegetação da Mata Atlântica para implantação do 

empreendimento Sigma mineração S.A. (PA 06839/2017/001/2018 – Itinga/MG). Tal propriedade 
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encontra-se situada na bacia hidrográfica do rio Jequitinhonha, sub-bacia (UPGRH) JQ3 – baixo 

Jequitinhonha e microbacia do córrego Mata Escura. 

 

Foram apresentados os documentos referentes à compra de parte da Fazenda São Miguel (146,00 

hectares) – “Instrumento Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Parte de 

Imóvel Rural”, bem como o Cadastro Ambiental da mesma. O imóvel encontra-se registrado no 

Cartório de Registro de Imóveis de Jequitinhonha – MG; Matrícula do imóvel n°11128/2016, Livro 2 

– RG. A gleba adquirida da Fazenda São Miguel também será alvo de outras compensações, como 

a compensação minerária, elencada no artigo 75 da Lei 20.922/2013. 

 

Foi apresentada declaração do Ministério do Meio Ambiente/ICMBio/REBIO Mata Escura (SEI n° 

4827710), por meio da chefia da Unidade de Conservação, informando que a Fazenda São Miguel, 

sobreposta aos limites da unidade, encontra-se apta a ser desmembrada para fins de 

compensação da Mata Atlântica. O processo encontra-se em fase final de análise técnica com fins 

de recebimento da propriedade por doação ao ICMBio. 

 

O inventário florestal da área proposta para compensação apresentado pelo 

consultor/empreendedor foi realizado por meio de amostragem casual estratificada, sendo 

lançadas 9 parcelas com áreas fixas de 20x20 metros, com área aproximada de 400 m² cada. Foi 

verificado o estágio sucessional do fragmento florestal em questão (FESD em estágio médio), bem 

como a conferência do inventário florestal apresentado. Em campo também pôde-se observar 

alguns atributos que estabelecem equivalência ecológica entre os fragmentos de intervenção e 

compensação (fitofisionomia; estágio sucessional; relevo; espécies florestais; etc.). 

 
De acordo com consulta à Plataforma IDE/SISEMA realizada em 26/03/2019, para as áreas 

propostas para compensação da Mata Atlântica (conservação), foram constatados os seguintes 

fatos: a) a área proposta para compensação encontra-se localizada no bioma Mata Atlântica; b) 

predominância das fitofisionomias de Floresta Estacional Semidecidual Montana/Submontana e 

Cerrado; c) baixo e médio potencial para ocorrência de cavidades naturais subterrâneas; d) 

localizada fora da Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço; e) localizada em „Zona Núcleo‟ e 

„Zona de Amortecimento‟ da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica; f) localizada em área de 

„Extrema‟ Prioridade Para Conservação – Biodiversitas; g) localizada dentro de Áreas de 

Segurança Aeroportuária (Lei 12.725/2012); h) localizada fora dos domínios de terras indígenas; e 

i) inserida em raio de restrição de terras quilombolas. 

 
A seguir são apresentadas imagens aéreas da Fazenda São Miguel, da área ou perímetro proposto 

para compensação ambiental e das parcelas amostrais lançadas no inventariamento do fragmento 

florestal. 
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Figura 2. Imagem aérea da Fazenda São Miguel (polígono preto) em relação à Unidade de 
Conservação Reserva Biológica Mata Escura (polígono verde). Fonte: Google Earth Pro. 

 

 
Figura 3. Área proposta para compensação ambiental (polígono amarelo) em relação à Fazenda São 
Miguel (delimitação em preto); e localização das parcelas do inventário florestal. Fonte: Google Earth 
Pro. 
 

O local proposto para compensação (conservação/regularização fundiária) foi vistoriado por uma 

equipe técnica da SUPRAM Jequitinhonha em março de 2019, sendo gerado o Auto de 

Fiscalização n° 133855/2019. 
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1.3.2. Áreas propostas para compensação por meio de recuperação de área 

 

Em atendimento ao disposto no Artigo 32 da Lei n° 11.428/2006 e à Instrução de Serviço SISEMA 

n° 02/2017, parte da compensação ambiental por supressão de vegetação do bioma Mata Atlântica 

deve ocorrer por meio da recuperação de área, no mínimo, equivalente à intervinda.  

 

O empreendedor propõe recuperar duas glebas, ocupadas por pastagens degradadas com alguns 

indivíduos arbóreos isolados, totalizando 49,00 hectares de recuperação/recomposição florestal. As 

glebas propostas para recuperação não são contíguas, mas encontram-se próximas uma da outra.  

Encontram-se localizadas nas Fazendas Poço Danta (9,0 hectares – matrícula 21510) e Poço 

Dantas (40,0 hectares – matrícula 7486), no município de Itinga – MG, mesmas propriedades de 

algumas áreas solicitadas para intervenção ambiental.  

 

A proposta de recuperação das áreas baseia-se no plantio de aproximadamente 34.300 mudas de 

espécies florestais nativas (700 mudas/hectare), adaptadas às condições ambientais locais, no 

arranjo de quincôncio (cerca de 14,28 m² por planta), favorecendo o enriquecimento vegetativo do 

ambiente e a formação de fragmentos florestais.  

 

As glebas propostas para recuperação apresentam as seguintes coordenadas planas centrais 

(UTM, 24k, WGS 1984): 192939/8147595 (gleba 01); e 192635/8146673 (gleba 02). A seguir é 

apresentada uma imagem aérea contendo a delimitação das propriedades receptoras da 

compensação, bem como as áreas ou glebas propostas para compensação ambiental por meio de 

recuperação. 
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Figura 4. Imagem aérea contendo a delimitação das propriedades receptoras da medida 
compensatória e das glebas propostas para recuperação como forma de compensação ambiental.  
 

No âmbito da metodologia de recuperação dos locais propostos foram elencadas as seguintes 

atividades: isolamento da área; identificação; instalação de aceiros; controle de pragas (formigas e 

cupins); preparo do solo; determinação do espaçamento e alinhamento; execução do 

reflorestamento (coveamento, plantio, manutenções, coroamento das mudas, replantios, 

fertilização e controle de espécies invasoras); irrigação e monitoramento da recuperação. Foi 

apresentado o cronograma de execução física da medida compensatória, contemplando um 

período de 10 anos de atividades. 

 

Os locais propostos para compensação ambiental por meio de recuperação de área foram 

visitados por uma equipe técnica da SUPRAM Jeq em fevereiro/2019 (Auto de Fiscalização n° 

133864/2019), estando aptos a receberem a recuperação conforme metodologia proposta. 

 

1.4. Critérios técnicos e legais 

 

Conforme Lei Federal n° 11.428/2006, Decreto Federal n° 6.660/2008, Deliberação Normativa 

COPAM n° 73/2004, Portaria IEF n° 30/2015, Instrução de Serviço SEMAD n° 02/2017, e os demais 

critérios legais, as propostas de compensações florestais em questão serão avaliadas em função dos 

requisitos legais e técnicos, a fim de se estabelecer sua adequação legal e viabilidade. 
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1.4.1. Adequação da área em relação a sua extensão e localização 

 

Com relação à localização das áreas propostas como compensação florestal por supressão de 

remanescentes de Mata Atlântica, a Lei Federal nº 11.428 de 2006, no seu artigo 17, determina 

que: 

 

Art. 17. O corte ou a supressão de vegetação primária ou secundária nos estágios médio ou 

avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica, autorizados por esta Lei, ficam 

condicionados à compensação ambiental, na forma da destinação de área equivalente à 

extensão da área desmatada, com as mesmas características ecológicas, na mesma bacia 

hidrográfica, sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica, e, nos casos previstos 

nos arts. 30 e 31, ambos desta Lei, em áreas localizadas no mesmo Município ou região 

metropolitana. 

§ 1º Verificada pelo órgão ambiental a impossibilidade da compensação ambiental prevista no 

caput deste artigo, será exigida a reposição florestal, com espécies nativas, em área 

equivalente à desmatada, na mesma bacia hidrográfica, sempre que possível na mesma 

microbacia hidrográfica. 

 

O Decreto Federal nº 6.660/08, em seu artigo 26, sem fazer distinção de tipologia de 

empreendimentos, define os critérios de localização das áreas a serem propostas como 

compensação por intervenção em Mata Atlântica: 

 

Art. 26. Para fins de cumprimento do disposto nos arts. 17 e 32, inciso II, da Lei N° 11.428, de 

2006, o empreendedor deverá: 

I - destinar área equivalente à extensão da área desmatada, para conservação, com as mesmas 

características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica, sempre que possível na mesma 

microbacia hidrográfica e, nos casos previstos nos arts. 30 e 31 da Lei no 11.428, de 2006, em 

áreas localizadas no mesmo Município ou região metropolitana; ou 

II - destinar, mediante doação ao Poder Público, área equivalente no interior de unidade de 

conservação de domínio público, pendente de regularização fundiária, localizada na mesma 

bacia hidrográfica, no mesmo Estado e, sempre que possível, na mesma microbacia 

hidrográfica. 

 

A Deliberação Normativa COPAM n° 73/2004, que dispõe sobre a caracterização da Mata Atlântica 

no Estado de Minas Gerais, bem como as normas de utilização da vegetação nos seus domínios, 

versa em seu artigo 4°, parágrafo 4°: “(...) nos processos autorizativos e de licenciamento 

ambiental, medidas compensatórias e mitigadoras, relativas à supressão de vegetação, que 

contemplem a implantação e manutenção de vegetação nativa característica do ecossistema, na 

proporção de, no mínimo, duas vezes a área suprimida, a ser feita, preferencialmente, na mesma 

bacia hidrográfica e Município, e, obrigatoriamente, no mesmo ecossistema”.   

  
No que tange às exigências com relação à dimensão da área proposta para compensação, além 

do disposto na DN n° 73/2004, a SEMAD também acata a Recomendação Nº 05/2013 do 

Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que recomenda ao Presidente do COPAM e todos 

os servidores da Secretaria a adoção de medidas entre as quais destaca-se, a “comprovação de 
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existência de áreas aptas ao cumprimento da compensação ecológica específica equivalentes ao 

dobro da área pretendida para supressão (...)”. Assim, entende-se que a proposta atende tal 

exigência, uma vez que a área a ser compensada possui o dobro da área proposta para 

intervenção/supressão. 

 

Em relação à localização geográfica das áreas solicitadas para intervenção e áreas propostas para 

compensação, a SEMAD busca acompanhar todos os requisitos estabelecidos pela legislação 

federal e estadual. Neste sentido, entende-se que as áreas propostas para compensação atendem 

parte dos requisitos relacionados à localização, uma vez que se inserem: 

 

 Na mesma bacia hidrográfica da área solicitada para intervenção: Rio Jequitinhonha; 

 Na mesma sub-bacia (UPGRH) da área solicitada para intervenção: JQ3 - baixo Jeq.; 

 Na mesma tipologia florestal e estágio sucessional: Florestas Estacionais – estágio médio; 

 

Obs.: A área proposta para compensação por meio de regularização fundiária de UC (49,00 

hectares da Fazenda São Miguel) não se encontra no mesmo município das áreas solicitadas para 

intervenção e nem na mesma microbacia hidrográfica, no entanto, tal fato não impede a apreciação 

da proposta. O entendimento institucional da SEMAD – MG é de que as compensações ambientais 

devem ocorrer na mesma bacia hidrográfica e Unidade de Planejamento de Recursos Hídricos – 

UPGRH das áreas solicitadas para intervenção.  

 

 
Figura 5. Localização das áreas de intervenção e compensação em relação a UPGRH JQ3 
(delimitação em branco). Fonte: Google Earth Pro. 
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1.4.2. Equivalência ecológica 

 

1.4.2.1. Equivalência ecológica entre as áreas de intervenção e áreas 

propostas para compensação por meio de conservação 

(regularização fundiária de UC) 

 

A forma de compensação prevista no inciso II do artigo nº 26 do Decreto 6660/2008 indica que o 

critério de equivalência ecológica não deve ser discutido para avaliação da área. 

Independentemente da necessidade, o PECF trouxe algumas considerações sobre as 

características das propriedades em termos de similaridades com as áreas a serem suprimidas, 

que serão discutidas a seguir. 

 

As áreas de compensação estão localizadas na mesma bacia federal que o empreendimento, a 

bacia do Rio Jequitinhonha e na mesma sub-bacia, ou Unidade de Planejamento de Gestão dos 

Recursos Hídricos – UPGRH (JQ3 – baixo Jequitinhonha).  

 

Em se tratando de características florísticas, estruturais e paramétricas dos fragmentos florestais 

estudados, as áreas de intervenção e de compensação apresentam algumas similaridades, 

conforme pode ser verificado no quadro abaixo. 

 

Tabela 5. Características dos fragmentos florestais estudados, a partir das amostragens realizadas 
Parâmetros Área de Intervenção Área de Conservação – UC  

Bioma  Mata Atlântica Mata Atlântica 

Fitofisionomia/estágio FED médio FESD médio 

Prioridade para conservação Muito Alta Extrema 

Área amostrada (m²) 12.400 3.600 

Riqueza de espécies 29 52 

N° de indivíduos florestais amostrados 659 357 

N° de famílias botânicas amostradas 10 18 

Diversidade (H‟) (nats/ind.) 1,99 3,33 

Diversidade (H max.) (nats/ind.) 3,22 3,95 

Diâmetro médio 7,2 10,4 

Altura média 5,7 9,6 

 

Em ambos os fragmentos florestais estudados (área de intervenção e área proposta para 

compensação por meio de conservação) verificou-se uma maior concentração de indivíduos na 

primeira classe diamétrica, conferindo padrão “J invertido”, que pode indicar característica de 

florestas naturais em „equilíbrio‟, com alto potencial regenerativo. O quadro a seguir sintetiza as 

principais caraterísticas entre as áreas estudadas. 
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Tabela 6. Síntese dos parâmetros utilizados no estabelecimento da equivalência ecológica entre as áreas de 
intervenção e compensação ambiental por meio de conservação 

Área solicitada p/ intervenção  

Área a 

ser 

compensada 

(ha) 

 

Área proposta para conservação (UC) 

Município: Itinga – MG  Município: Jequitinhonha - MG 

Microbacia: Ribeirão Piauí (JQ3) Microbacia: Córrego Mata Escura (JQ3) 

Área 

(ha) 

Fitofisionomia Estágio 

sucessional 

Área 

(ha) 

Fitofisionomia Estágio 

sucessional 

48,2205 FED Médio 49,00 FESD Médio 

 

Em vistoria constatou-se que os pontos amostrados correspondiam à descrição apresentada no 

PECF em termos de ocorrência de fitofisionomias e seus estágios sucessionais. A seguir são 

apresentadas algumas fotografias da área. 

 

 

  
Figuras 6 e 7. Fragmento florestal solicitado para intervenção/supressão, Itinga/MG. 
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Figuras 8 e 9. Fragmento florestal solicitado para intervenção/supressão, Itinga/MG, no período de escassez 
hídrica (caducifolia). 

 

   
Figuras 10 e 11. Fragmento de floresta destinado à compensação na Fazenda São Miguel, Jequitinhonha/MG. 

 

 

  
Figuras 12 e 13. Fragmento de floresta destinado à compensação na Fazenda São Miguel, Jequitinhonha/MG. 

 
 

1.4.2.2. Equivalência ecológica entre as áreas solicitadas para 
intervenção e as áreas propostas para compensação por meio 
de recuperação de área 
 

Não há o que se falar em equivalência ecológica entre as áreas de intervenção e as áreas propostas 
para compensação por meio de recuperação, uma vez estas últimas encontram-se antropizadas por 
pastagens „degradadas‟, diferindo drasticamente das áreas solicitadas para intervenção, 
classificadas como Florestas Estacionais Deciduais em estágio médio de regeneração.  
 
Como as áreas propostas para compensação por meio de recuperação encontram-se localizadas 
próximas às áreas solicitadas para intervenção, espera-se que após cumprimento da medida 
compensatória, tais locais estejam paisagisticamente e ecologicamente equivalentes. 
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2. SÍNTESE 

 

As propostas de compensações apresentadas mediante PECF, bem como a síntese da análise 

realizada por este parecer encontram-se consolidadas no quadro a seguir: 

 

 Área 
(ha) 

Fitofisionomia Estágio 
Sucessional 

Sub-
bacia/UPGRH 

Propriedade 

Área Solicitada para 
Intervenção 

48,2205 FED Médio JQ3 
Fazenda Poço Danta-Piauí 

e Fazenda Poço Danta 
(Itinga/MG) 

Área Proposta para 
Conservação 

(Regularização 
Fundiária) 

49,00 FESD Médio JQ3 
Fazenda São Miguel 
(Jequitinhonha/MG) 

Área Proposta para 
Recuperação 

49,00 Pastagem  * JQ3 
Fazenda Poço Danta e 
Fazenda Poço Dantas 

(Itinga/MG) 

Total a ser 
compensado 

98,00 * * * * 

Tabela 7. Síntese da caracterização das áreas intervindas e propostas para compensação 

 

Diante do exposto neste parecer e das informações prestadas no PECF, julga-se as propostas de 

compensações florestais como adequadas à legislação vigente e aos critérios técnicos.  

 

 

3. CONTROLE PROCESSUAL 

 

O presente controle processual terá como base a análise da legislação ambiental aplicável à 

matéria, ou seja, a Lei Federal nº 11.428, de 2006, Decreto Federal nº 6.660, de 2008, Deliberação 

Normativa COPAM nº 73, de 2004, Portaria IEF nº 30, de 2015 e Instrução de Serviço Sisema nº 

02, de 2017. 

 

Primeiramente cumpre analisar a conformidade da instrução do presente expediente com os 

procedimentos estabelecidos pela Portaria IEF nº 30, de 2015, para o cumprimento da 

compensação ambiental decorrente do corte e da supressão de vegetação nativa pertencente ao 

bioma Mata Atlântica. Desta análise formal, constata-se que o expediente encontra-se 

devidamente instruído. 

 

Em relação a legislação ambiental aplicada ao tema em discussão, o art.17 da Lei Federal nº 11.428, 
de 2006, assim preceitua: 
 

“Art. 17.  O corte ou a supressão de vegetação primária ou secundária nos estágios médio ou 

avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica, autorizados por esta Lei, ficam 
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condicionados à compensação ambiental, na forma da destinação de área equivalente à 

extensão da área desmatada, com as mesmas características ecológicas, na mesma bacia 

hidrográfica, sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica, e, nos casos previstos 

nos arts. 30 e 31, ambos desta Lei, em áreas localizadas no mesmo Município ou região 

metropolitana”. 

 

No caso de atividades minerárias, a Lei Federal nº 11.428, de 2006 estabeleceu no inciso II do art. 

32, medida compensatória específica pela supressão de Mata Atlântica ou de seus ecossistemas 

associados, que deve incluir:  

 

“[...] 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”. 

 

O Decreto Federal nº 6.660, de 2008 detalhou a compensação, também para atividades 

minerárias, em seu art. 26, prevendo as possibilidades de destinação de área equivalente à 

extensão da área desmatada, para conservação, e de doação de área equivalente no interior de 

unidade de conservação de domínio público, com pendências de regularização fundiária e, como 

última alternativa, a reposição florestal. Para definição do quantitativo da área destinada à 

compensação ambiental, em Minas Gerais, aplica- se o disposto no art. 4º, § 4 º da Deliberação 

Normativa COPAM nº 73, de 2004 que exige, no mínimo, que a compensação pela supressão de 

vegetação nativa do bioma Mata Atlântica seja correspondente ao dobro da área suprimida. 

 

Confrontando a proposta de compensação apresentada pelo empreendedor, com a legislação 

ambiental acima citada e diante das argumentações técnicas dispostas no presente parecer, nota-

se que foram observados os critérios estabelecidos na legislação quanto às características 

ecológicas, localização, proporcionalidade e destinação. 

 

No que se refere à característica ecológica, nota-se da análise técnica e dos estudos comparativos 

realizados na área de intervenção e na área destinada à compensação na modalidade prevista no 

art.26, inciso II do Decreto Federal nº 6.660, de 2008, similaridade ecológica entre elas, inclusive, 

com parâmetros de avaliação superiores para a área destinada à compensação, em atendimento, 

portanto, ao disposto no art.17 da Lei Federal nº 11.428, de 2006, e conforme procedimentos 

estabelecidos pela Instrução de Serviço SISEMA nº 02, de 2017. Em relação ao critério locacional 

e/ou espacial, nota-se que está localizada na mesma bacia hidrográfica e mesma UPGRH (rio 

Jequitinhonha, JEQ 3), o que atende ao disposto no art.26, inciso II do Decreto Federal nº 6.660, 

de 2008.  

 

No que se refere às áreas destinadas à recuperação/recomposição, observa-se que as mesmas 

estão localizadas na mesma bacia e sub-bacia das áreas de intervenção ambiental, em 

atendimento ao disposto no art.32, inciso II da Lei Federal nº 11.428, de 2006, e conforme 

procedimentos estabelecidos pela Instrução SISEMA nº 02, de 2017. 
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Quanto ao critério da proporcionalidade de área, observa-se que a extensão da área oferecida na 

modalidade de conservação e recuperação, atende o limite exigido pela Deliberação Normativa 

COPAM nº 73, de 2004. Para uma área de intervenção ambiental de 48,2205 ha, está sendo 

contemplado como medida compensatória uma área total de 98,00 ha, o que, também, atende a 

Recomendação nº 005/2013 do Ministério Público de Minas Gerais. 

 

Para o atendimento do disposto no art.26, inciso II do Decreto Federal nº 6.660, de 2008, está 

sendo destinado, mediante doação ao ICMBio, uma área de 49,00 ha, pendente de regularização 

fundiária, localizada no interior da Reserva Biológica Mata Escura, Unidade de Conservação 

Federal de Proteção Integral, localizada no município de Jequitinhonha/MG. Foi apresentado pelo 

empreendedor declaração do órgão gestor da referida unidade de conservação, declarando que a 

área proposta para compensação,  atende os requisitos exigidos pela legislação  em referência.  

 

No tocante às áreas destinadas para recuperação ambiental, será instituída servidão florestal 

(ambiental) em caráter permanente, conforme art.27 do Decreto Federal nº 6.660, de 2008 c/c 

art.9-A da Lei Federal nº 6.938, de 1981 e suas alterações. Por se tratar de áreas de terceiros foi 

apresentado pelo empreendedor, Termo de Intenção de Instituição de Servidão Ambiental 

(Florestal), firmado com os proprietários dos imóveis rurais onde ocorrerá esta modalidade de 

compensação.  Destacamos que, em sendo aprovada as propostas de compensação, o 

empreendedor deverá promover o devido registro da doação e servidão florestal (ambiental) junto 

ao cartório de registro de imóvel competente, conforme dispõe a legislação. 

 

A competência para a aprovação da proposta de compensação prevista no art.26, inciso II do 

Decreto Federal nº 6.660, de 2008 será da Câmara de Proteção da Biodiversidade e Áreas 

Protegidas – CPB, nos termos do art.13, inciso XIV do Decreto Estadual nº 46.953, de 2016. No 

tocante à compensação prevista no art.32, inciso II da Lei Federal nº 11.428, de 2006 

(recuperação/recomposição), a competência para aprovação será da Câmara de Atividades 

Minerárias – CMI, conforme art.14, inciso VI do mesmo diploma legal em evidência. 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Considerando-se as análises técnica e jurídica realizadas infere-se que o presente processo se 

encontra apto à análise e deliberação das respectivas Câmaras Temáticas, nos termos da legislação 

ambiental vigente.   

 

Ainda, considerando os aspectos técnicos descritos e analisados, bem como a inexistência de óbices 

jurídicas no cumprimento das propostas de Compensações Florestais em tela, este parecer sugere o 

deferimento das propostas de compensações florestais apresentadas pelo empreendedor nos termos 

do PECF analisado.  
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Superintendência Regional de Meio Ambiente do Jequitinhonha – SUPRAM JEQ 
Avenida da Saudade, nº 335, Centro, Diamantina, MG, CEP: 39.100-000 

Telefone: (38) 3532-6650 

 

Acrescenta-se que caso aprovado, os termos postos no PECF e analisados neste parecer constarão 

de Termo de Compromisso a ser assinado entre o empreendedor e o IEF/MG e/ou SUPRAM/JEQ no 

prazo máximo de 30 dias. 

 

Ressalta-se, finalmente, que o cumprimento das compensações florestais em tela não exclui a 

obrigação do empreendedor de atender às demais condicionantes definidas no âmbito do processo 

de licenciamento ambiental. 

 

Este é o parecer. 

 

Diamantina, 27 de março de 2019. 

 

 

Equipe de análise Cargo/formação MASP Assinatura 

Stênio Abdanur Porfírio Franco Gestor Ambiental 1364357-2  

Wesley Alexandre de Paula Dir. Controle Processual 1107056-2  
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