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O Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM torna publicas as DECISÔES 
determinadas pela 51ª Reunião Ordinária da Câmara de Atividades Minerárias - CMI, 
realizada no dia 25 de outubro de 2019, às 9h., no Auditório da Codemge - Rua Manaus, 
467 - Térreo, Santa Efigênia,  Belo Horizonte/MG, a saber: 4. Exame da Ata da 50ª RE de 
11/10/2019.  APROVADA COM ALTERAÇÃO. 5. Processo Administrativo para exame de 
Licença de Operação Corretiva:  5.1 Samarco Mineração S.A./Complexo Germano - Lavra a 
céu aberto com tratamento a úmido minério de ferro; disposição de estéril ou de rejeito 
inerte e não inerte da mineração; extração de areia e cascalho para utilização imediata na 
construção civil; linhas de transmissão de energia elétrica; unidade de tratamento de 
minerais (UTM); obras de infraestrutura (pátios de resíduos e produtos e oficinas), Pilhas 
de rejeito/estéril; estradas para transporte de minério/estéril; correias transportadoras; 
subestação de energia elétrica; tratamento de água para abastecimento; tratamento de 
esgotos sanitários; barragens de perenização; dragagem para desassoreamento em 
corpos d’água; outras formas de tratamento ou de disposição de resíduos não listadas ou 
não classificadas e postos revendedores, postos ou pontos de abastecimento, instalações 
de sistemas retalhistas, postos flutuantes de combustíveis e postos revendedores de 
combustíveis de aviação - Ouro Preto e Mariana/MG - PA/Nº 00015/1984/107/2017 ANM 
nº 933.382/2010 - Classe 6. Apresentação: Suppri. CONCEDIDA COM CONDICIONANTES. 
VALIDADE: 10 (DEZ) ANOS. Aprovada a inclusão de novas condicionantes, conforme 
descritas no quadro abaixo: 

Descrição da Condicionante Prazo 

Formalizar processos de compensação minerária referente as 
intervenções realizadas após 2013, conforme art 75 da Lei 
Estadual 20.922 de 16 de outubro de 2016.  

120 (cento e vinte) 
dias após a 
concessão da licença 

Apresentar os planos ambientais solicitados nas 
condicionantes 47,50,51,52,54,55,56 para aprovação da 
Semad antes da sua execução.  

60 (sessenta) dias 
após a concessão da 
licença.  

Realizar investigação arqueológica em subsuperfície nas 
cavidades alvo de supressão e impactos negativos 
irreversíveis. 
Caso encontrado vestígio arqueológico, paralisar as atividades 
que possam causar impactos na cavidade, comunicar 
imediatamente ao Iphan e a Semad, e realizar os estudos para 
avaliação do atributo “relevância histórico cultural” por estes 
órgãos. 
Obs: As ações desta condicionante deverão seguir os 
procedimentos dispostos pelas normas legais e pelo Iphan.  

Prazo: antes da 
intervenção com 
impactos 
irreversíveis nas 
cavidades naturais 
subterrâneas. 
Enviar comprovação 
em até trinta dias 
após manifestação 
final do Iphan. 
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Custear Estudo de Avaliação de Impacto Ambiental Integrada 
(AAI), conforme o Termo de Referência a ser elaborado pelo o 
Sisema e o MPMG no prazo de 30 (trinta) dias, a ser realizado 
por empresa independente e de reconhecida expertise, que 
prestará serviço aos órgãos de estado, dos efeitos das ações 
de fechamento de longo prazo e descaracterização da 
barragem de Germano, da cava de Germano, dos diques de 
Sela, Selinha e Tulipa, situados no complexo de Germano, e 
das estruturas (barragens e diques), existentes no raio de 100 
Km do Complexo de Germano, que também passarão por 
fechamento e descaracterização em virtude do disposto no 
art. 13 da Lei Estadual 23.291/2019 e de outras normas legais 
que assim disponham, tendo em vista a competição de tais 
ações pelos mesmos recursos finitos. 

60 (sessenta) dias 
após a emissão do 
Termo de Referência. 

Aprovada a alteração da Condicionante nº 48, do Parecer Único, passando a vigorar 
com a seguinte redação: “A utilização de maquinários de 1-9 (caminhão basculante, 
caminhão betoneira, caminhão fora de estrada, caminhão pipa, carregadeira, gerador 
portátil, guindaste sobre pneus, perfuratriz e retroescavadeira) a menos de 10 metros 
das cavidades inseridas no Complexo Germano e, maquinário 10 (rolo compactador) a 
menos de 45 metros das cavidades, somente será possível desde que acompanhado 
concomitantemente de monitoramento sismográfico e de integridade física.  Obs: 
Havendo risco à integridade física das cavidades, deverá ser interrompido 
imediatamente o trânsito do maquinário e comunicado ao órgão ambiental 
competente. Prazo: Durante a vigência da licença”. 6. Processo Administrativo para 
exame de Renovação da Licença de Operação: 6.1 Extratora de Areia Primo Ltda. - 
Extração de areia e cascalho para utilização imediata na construção civil - Passos/MG - 
PA/Nº 00209/1999/015/2019 ANM nº 830.130/1999, 830.131/1999, 830.813/2015, 
830.814/2015 e 830.815/2015 - Classe 4 (Conforme Lei nº 21.972/2016, art. 14, inc. III, 
alínea b) - Apresentação: Supram SM. CONCEDIDA COM CONDICIONANTES. VALIDADE: 
08 (OITO) ANOS. 7. Processo Administrativo para exame de Licença Prévia concomitante 
com a Licença de Instalação e a Licença de Operação: 7.1 MR Mineração Ltda./Mina do 
Baú - Lavra a céu aberto, Minério de ferro; estrada para transporte de minério/estéril 
externa aos limites de empreendimentos minerários, unidade de tratamento de minerais 
(UTM), com tratamento a seco e pilhas de rejeito/estéril - Minério de ferro - Barão de 
Cocais e Santa Bárbara/MG - PA/Nº 00395/1998/031/2015 ANM nº 832025/2014 - Classe 
4 (Conforme Lei nº 21.972/2016 art. 14, inc. III, alínea b). Apresentação: Suppri. PEDIDO 
DE VISTAS pelos conselheiros Lúcio Guerra Junior, representante do FONASC-CBH; 
Denise Bernardes Couto, representante do Sindiextra; João Carlos de Melo, 
representante do Ibram e Aline Fernandes Parreira, representante da Sedese. 8. 
Processo Administrativo para exame de Renovação da Licença de Operação: 8.1 Ferro + 
Mineração S.A. - Lavra a céu aberto, minério de ferro; unidade de tratamento de minerais 
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(UTM), com tratamento a úmido e pilhas de rejeito/estéril, minério de Ferro - Ouro 
Preto/MG - PA/Nº 03886/2007/014/2013 ANM nº 002700/1936 - Classe 6. Apresentação: 
Supram CM. PEDIDO DE VISTAS pelos conselheiros Lúcio Guerra Junior, representante 
do FONASC-CBH; Denise Bernardes Couto, representante do Sindiextra e João Carlos de 
Melo, representante do Ibram. 
 
 
 
 

Yuri Rafael de Oliveira Trovão 
Presidente da Câmara de Atividades Minerárias - CMI 

 
 
 


