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O Conselho Estadual de Política Ambiental - Copam torna públicas as DECISÕES determinadas pela 44ª 
Reunião Ordinária da Câmara de Proteção à Biodiversidade e de Áreas Protegidas - CPB, realizada 
remotamente, via vídeo conferência com transmissão ao vivo, pelo endereço virtual: 
https://www.youtube.com/channel/UChU1iAb462m8py3C1jsJl4w, no dia 27 de maio de 2020, às 9h, 
a saber: 4. Exame da Ata da 43ª RO de 29/04/2020.  APROVADA. 5. Processos Administrativos para 
exame de Compensação Ambiental, conforme POA 2020: 5.1 Alessandra Folador - Fazenda Bom 
Jesus, Almas e Pedras -  Barragem de irrigação ou de perenização para agricultura sem deslocamento 
de população - Unaí e Bonfinópolis/MG - PA/Nº 01767/2007/004/2014 - Classe 3. Apresentação: 
GCA/IEF. BAIXADO EM DILIGÊNCIA. 5.2 Alessandra Folador - Fazenda Bom Jesus, Almas e Pedras - 
Barragem de irrigação ou de perenização para agricultura sem deslocamento de população - Unaí/MG 
- PA/Nº 01767/2007/005/2014 - Classe 3. Apresentação: GCA/IEF. BAIXADO EM DILIGÊNCIA. 5.3 
Metalsider Ltda. - Silvicultura; produção de carvão de floresta plantada; barragem de perenização 
para agricultura; tratamento químico para preservação de madeira - São Gonçalo do Abaeté/MG - 
PA/Nº 15185/2009/001/2010 - Classe 5. Apresentação: GCA/IEF. APROVADA. 5.4 Paulo Couto e Outra 
- Culturas anuais, excluindo a olericultura; criação de ovinos, caprinos, bovinos de corte e búfalos de 
corte (extensivo); beneficiamento primário de produtos agrícolas: limpeza, lavagem, secagem, 
descascamento ou classificação; comércio e/ou armazenamento de produtos agrotóxicos, 
veterinários e afins; armazenamento de grãos ou sementes não associada a outras atividades listadas; 
barragem de irrigação ou de perenização para agricultura sem deslocamento de população atingida; 
postos revendedores, postos de abastecimento, instalações de sistemas retalhistas e postos 
flutuantes de combustíveis. - Buritis/MG - PA/Nº 14361/2005/002/2013 - Classe 3. Apresentação: 
GCA/IEF. APROVADA. 5.5 RIMA Industrial S.A. - Lavra a céu aberto sem tratamento ou com 
tratamento a seco - minerais não metálicos, exceto em áreas cársticas ou rochas ornamentais e de 
revestimento 224.000ton/ano - Olhos D’Água/MG - PA/Nº 00374/1998/004/2007 - Classe 3. 
Apresentação: GCA/IEF. PEDIDO DE VISTAS pelo conselheiro Thiago Rodrigues Cavalcanti. 5.6 
Mineração Mantiqueira Ltda. - Extração de rochas para produção de britas com ou sem tratamento - 
Itajubá/MG - PA/Nº 00107/1999/007/2015 - Classe 3.  Apresentação: GCA/IEF. APROVADA. 5.7 
Mineração Fazenda dos Borges Ltda. - Lavra a céu aberto em áreas cársticas com ou sem tratamento; 
pilha de estéril/rejeito; britamento de pedras para construção civil - Pedro Leopoldo/MG - PA/Nº 
00291/1991/008/2015 - Classe 6. Apresentação: GCA/IEF. APROVADA. 5.8 Mineração Bom Sucesso 
Ltda. - Lavra a céu aberto sem tratamento ou com tratamento a seco - minerais não metálicos, exceto 
em áreas cársticas ou rochas ornamentais e de revestimento; postos revendedores, postos de 
abastecimento, instalações de sistemas retalhistas e postos flutuantes de combustíveis - Barão de 
Cocais/MG - PA/Nº 00311/2007/001/2012 - Classe 3. Apresentação: GCA/IEF. APROVADA. 5.9 
Itaminas Comércio de Minérios S.A. - Barragem de contenção de rejeitos/resíduos. (alteamento da 
barragem B4) - Sarzedo/MG - PA/Nº 00220/1991/057/2016 - Classe 6. Apresentação: GCA/IEF. 
APROVADA. 5.10 Maria Zilca de Deus Vieira e Outros/Fazenda Pontal, São Lucas, Santa Terezinha e 
Santa Cecília - Culturas anuais, excluindo a olericultura; bovinocultura de leite, bubalinocultura de 
leite e caprinocultura de leite; silvicultura; canal de Irrigação; armazenamento de agrotóxicos; posto 
de abastecimento de combustíveis - Lagoa Grande/MG - PA/Nº 17014/2005/003/2016 - Classe 3. 
Apresentação: GCA/IEF. APROVADA. 5.11 Sônia Cristina Jacomini Dias e Outros/Fazenda Palmeiras e 
Desbarrancado e Fazenda Desbarrancado, lugar denominado Faz. São José - Culturas anuais, 
excluindo a olericultura; avicultura de corte e reprodução; beneficiamento primário de produtos 
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agrícolas; armazenagem de produtos agrotóxicos; silvicultura; posto de abastecimento; criação de 
equinos, ovinos - Unaí/MG - PA/Nº 21787/2012/001/2012 - Classe 3. Apresentação: GCA/IEF. 
APROVADA. 5.12 Brasical Indústria e Transporte Ltda. - Lavra a céu aberto ou subterrânea em 
atividades cárticas com ou sem tratamento para extração de calcário - Pains/MG - PA/Nº 
00120/1992/016/2009 - Classe 3. Apresentação: GCA/IEF. BAIXADO EM DILIGÊNCIA. 5.13 Kinross S.A. 
Brasil Mineração S.A. - Lavra a céu aberto, minerais metílicos, exceto minério de ferro; pilhas de 
rejeito/estéril - Paracatu/MG - PA/Nº 00099/1985/080/2018 - Classe 6. Apresentação: GCA/IEF. 
APROVADA. 5.14 Agropecuária YKK Ltda./Fazenda YKK  - Culturas anuais, excluindo a olericultura, 
Suinocultura (ciclocompleto); bovinocultura de leite, bubalinocultura de leite e caprinocultura de 
leite; criação de ovinos, caprinos, bovinos de corte e búfalos de corte (extensivo); cafeicultura e 
citricultura; silvicultura; viveiro de produção de mudas de espécies agrícolas, florestais e ornamentais; 
armazenagem de grãos ou sementes não associada a outras atividades listadas; comércio e/ou 
armazenamento de produtos agrotóxicos, veterinários e afins; beneficiamento primário de produtos 
agrícolas: limpeza, lavagem, secagem, descascamento ou classificação; postos revendedores, postos 
ou pontos de abastecimento, instalações de sistemas retalhistas, postos flutuantes de combustíveis e 
postos revendedores de combustíveis de aviação; barragem de irrigação ou de perenização para a 
agricultura sem deslocamento de população atingida; criação de equinos, muares, ovinos, caprinos, 
bovinos de corte e búfalos de corte (confinados) - Bonfinópolis de Minas/MG  - PA/Nº 
08141/2004/001/2014 - Classe 3. Apresentação: GCA/IEF. APROVADA. 6. Processos Administrativos 
para exame de Compensação Ambiental decorrente da instalação de empreendimentos minerários: 
6.1 Gerdau Açominas S.A. - Lavra a céu aberto sem tratamento ou com tratamento a seco - minério 
de ferro; obras de infraestrutura (pátios de resíduos e produtos e oficinas); pilhas de rejeito/estéril; 
subestaçao de energia elétrica - Itabirito/MG - PA/Nº 01776/2004/026/2017 - ANM: 932705/2011 - 
Classe 6. Apresentação: Escritório Regional Noroeste/IEF. APROVADA. 6.2 Itaminas Comércio de 
Minérios S.A - Unidade de tratamento de minério de ferro a úmido; obras de Infra-estrutura; estrada 
para transporte de minério; pilha de rejeito/estéril; barragem de rejeito; alteamento barragem; lavra 
a céu aberto; infra-estrutura - Sarzedo/MG - PA/Nº 00220/1991/046/2011; 00220/1991/048/2011; 
00220/1991/057/2016 - ANM: 005690/1956 - Classe 6. Apresentação: Escritório Regional 
Noroeste/IEF. APROVADA. 6.3 Votorantim Metais Zinco S.A. (Nexa Resources) - Pilha de estéril/rejeito 
Seco, denominada pilha garrote; unidade de tratamento de minerais; linha de transmissão de energia; 
sub estação de energia elétrica - Vazante/MG - PA/Nº 00104/1988/061/2016 - ANM: 802185/1971 - 
Classe 6. Apresentação: Escritório Regional Noroeste/IEF. APROVADA. 6.4 Mineração Montreal Ltda. - 
Extração de rocha para produção de britas com tratamento; unidade de tratamento de minerais 
(UTM) - Betim/MG - PA/Nº 00078/1993/010/2012 - ANM: 830921/1998 - Classe 5. Apresentação: 
Escritório Regional Noroeste/IEF. APROVADA. 7. Processos Administrativos para exame de 
Compensação Ambiental decorrente do corte e/ou supressão de vegetação nativa pertencente ao 
bioma Mata Atlântica: 7.1 Mineração Riacho dos Machados Ltda. - Expansão da área de cava da mina 
- lavra a céu aberto para extração de ouro - Riacho dos Machados e Porteirinha/MG - PA/Nº 
11961/2009/005/2013 - 11961/2009/002/2010 - AIA Nº 9487/2017 -  Classe 2. Apresentação: 
Regional Alto Médio São Francisco. APROVADA. 7.2 Cota Mineração Indústria e Comércio Ltda. - 
Pesquisa mineral, com ou sem emprego de guia de utilização, com supressão de vegetação secundária 
nativa pertencente ao bioma Mata Atlântica em estágio médio e avançado de regeneração, exceto 
árvores isoladas - PA/Nº 20145/2010/001/2014 - ANM: 830.061/85 - Mariana/MG - Classe 3. 
Apresentação: Supram SM.  APROVADA. 8. Processo Administrativo para exame de Reconsideração 
ao Recurso, conforme dispõe os §§ 4º e 5º, do art. 7º, do Decreto nº 45.175/2009: 8.1 Intercement 
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Brasil S.A. - Hidrelétrica: fabricação de cimento; dutos para o transporte de gás natural; tratamento de 
esgoto sanitário; estocagem e/ou comércio atacadista de produtos extrativos de origem vegetal, em 
bruto - Pedro Leopoldo/MG - PA/Nº 00015/1978/070/2011 - Classe 3. Apresentação: GCA/IEF. 
INDEFERIDO. 9. Plano de Manejo de Unidades de Conservação para análise e deliberação, nos 
termos do inciso IV, do artigo 13, do Decreto nº 46.953/2016: 9.1 Plano de Manejo Parque Estadual 
Cerca Grande. Apresentação: Gerência de Implantação e Manejo das Unidades de Conservação. 
APROVADA. 
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Diretor de Unidade de Conservação do Instituto Estadual de Florestas - IEF e  

Presidente Suplente da Câmara de Proteção à Biodiversidade e de Áreas Protegidas - CPB 

 


