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 PARECER ÚNICO Nº 0072464/2019 SIAM 
 

Classe 4 

  

CNPJ : 21.875.141/0002-09  
  
 
Parecer: Sugestão Deferimento 
 
Atividades Previstas 
Extração de Areia e Cascalho para Utilização imediata na Construção Civil 
Estrada para transporte de minério/estéril externa aos limites de empreendimento  
minerário 
Classe do Empreendimento 4 - Porte Grande 
 
Resumo  
O empreendimento Silvio de Souza Filho atua no setor de extração de areia no leito do 
Rio Grande, entre os municípios de Lavras e Ribeirão Vermelho, MG.  
Em 26/10/2018 foi formalizado na Supram Sul de Minas, o processo administrativo de 
licenciamento ambiental de nº. 1598/2013/004/2018, na modalidade de Licenciamento 
Ambiental Concomitante – LAC2, no qual requer LP+LI para ampliação de seu 
empreendimento.  
Porém, por tratar-se de empreendimento já regularizado anteriormente, cuja ampliação 
não implicará em novas intervenções para adequação das estruturas e portos, e como 
as medidas de controle ambiental já se encontram instaladas, a equipe técnica sugere 
o reenquadramento em LAC1, em observância ao art.8°, §5° e §6° da DN217.  
O empreendimento possui duas Autorização Ambiental de Funcionamento - AAF 
válidas para uma produção bruta total de 30.000m3/ano, e com a ampliação pleiteada, 
atingirá uma produção de 85.000 m3/ano. 
 
Esta filial da empresa Silvio de Souza Filho – CPF 220.269.088-34 – ME opera ao 
longo do Rio Grande nas proximidades da ponte da Rodovia Fernão Dias – BR 381 
desde 2012 e tem como principal atividade a extração de areia e cascalho para 
utilização imediata na construção civil, fornecendo para Lavras, Ribeirão Vermelho e 
região, de forma contínua. Atualmente encontra-se instalada e em operação em uma 
área de 36,7 ha, localizada no imóvel rural denominado Fazenda Limeira, zona rural, 
no município de Lavras – MG.  
Sua atividade é regularizada mediante 02 Autorizações Ambientais de Funcionamento 
- AAF válidas (PA n° 01598/2013/002/2017 e 01598/2013/003/2017), para extração 
conforme descrito no item a seguir, resultando em uma produção bruta anual de 
30.000 m3/ano.  
O atual processo de licenciamento solicita a ampliação da produção bruta anual, sem, 
contudo, necessitar de novas intervenções em APP ou supressões, pois as atuais 
estruturas atenderão às ampliações pleiteadas. Para tal ampliação, será necessário 



apenas a contratação de um colaborador. Assim, a empresa contará com o total de 9 
funcionários operando 8 horas/dia, 5 dias/semana.  
 
A extração ocorrerá nos munícipios de Lavras e Ribeirão Vermelho em quatro direitos 
minerários contíguos nº 831.689/2001, 834.483/2011, 834.484/2011 e 830.884/2001 
com área de 37,14 ha, 19,29 ha, 2,92 ha e 3,8 ha, respectivamente. 
Prevê-se abertura de estrada para transporte de minério/estéril externa aos limites do 
empreendimento também é objeto de regularização do presente processo. Atualmente 
o empreendimento encontra-se completamente instalado e em operação no imóvel 
rural denominado Fazenda Limeira, de 36,7 ha, zona rural, do município de Lavras – 
MG, cujos direitos superficiários são pertencentes à própria empresa.  
Em 28/11/2018 houve vistoria técnica ao empreendimento a fim de subsidiar a análise 
da solicitação de licenciamento ambiental, na qual foi constatada a sua conformidade 
ambiental com as medidas de controle instaladas.  
A água utilizada para o consumo humano provém de captação em surgência, 
regularizada mediante certidão de uso insignificante n°. 95078/2018, e de captação em 
cisterna, certidão n°. 103398/2019. 
 
Em 10/01/2019 foi formalizado processo de intervenção ambiental (AIA n°. 
10020000008/19) requerendo a supressão de 4 indivíduos arbóreos isolados, para 
construção de faixa de aceleração e desaceleração na faixa de domínio da Rodovia 
Fernão Dias, onde tem-se o acesso ao empreendimento.  
Para ampliação do empreendimento em si, não serão necessárias novas intervenções, 
uma vez que o empreendimento se encontra instalado e a ampliação trata apenas da 
incorporação de novos direitos minerários. 
 
A reserva legal foi averbada em matrícula e está devidamente informada no Cadastro 
Ambiental Rural - CAR, sendo o referido cadastro passível de aprovação por este 
parecer.  
O empreendimento possui Cadastro técnico federal junto ao IBAMA cujo Certificado de 
Regularidade encontrava-se válido no momento da formalização do processo.  
Os efluentes líquidos gerados pelo empreendimento são objeto de adequado 
tratamento, sendo o efluente sanitário destinado a um biodigestor, seguindo para 
lançamento em sumidouro, e os portos dotados de bacias de sedimentação para água 
de retorno.  
O armazenamento temporário e a destinação final dos resíduos sólidos apresentam-se 
ajustados às exigências normativas.  
 
Conclusão 
Desta forma, a Supram Sul de Minas sugere o deferimento do pedido de 
ampliação mediante LAC1 para o empreendimento Silvio de Souza Filho – CPF 
220.269.088-34 – ME, CNPJ : 21.875.141/0002-09,  localizado na Fazenda Limeira, 
municípios de Lavras e Ribeirão Vermelho 
 

Nestes termos, os Conselheiros que abaixo assinam se manifestam pelo deferimento 
Licença Prévia de Instalação  e Operação Concomitantes- LAC 1 Ampliação ao 
empreendimento Sílvio de Souza Filho, DNPM  , Classe 4, DNPM´s 831.689/2001, 
834.484/2011 e 830.884/200  para as atividades já acima relacionadas , no município 
de Lavras e Ribeirão Vermelho MG, pelo prazo de 10 anos, aliadas às condicionantes 
listadas no anexo  . 
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