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Resumo.  
O empreendimento Britamil, Brita, Concreto e Serviços de Engenharia Ltda. atua no 
setor de mineração, exercendo suas atividades no município de Muzambinho - MG.  
Em 07/08/2018 foi formalizado na Supram Sul de Minas o processo administrativo de 
licenciamento ambiental de nº 00002/1992/007/2018.  
A atividade descrita foi a “A-02-09-7 - Extração de rocha para produção de britas” com 
produção bruta de 90.000 t/ano, referente ao processo 00002/1992/004/2008, com 
validade até 06/12/2018.  
Em 16/08/2018 foi encaminhado ofício de informações complementares solicitando 
que o empreendedor listasse no pedido de renovação, todas as atividades passíveis 
de licenciamento, englobando as ampliações. Em 29/09/2018 foram apresentadas as 
informações.  
A produção bruta da atividade A-02-09-7 foi retificada para 450.000 t/ano. Ademais, 
acrescentou-se os códigos A-05-01-0 - unidade de tratamento de minerais, com 
tratamento a seco, com capacidade instalada de 450.000 t/ano e A-05-04-5 - pilhas de 
rejeito/estéril para uma área útil de 4,85 ha.  
Sendo assim encontram-se em RENOVAÇÃO os processos 00002/1992/004/2008, LO 
174/2010, DNPM 830.770/1984, concedida em 06/12/2010 e válida até 06/12/2018, e 
04387/2004/003/2014, LO 82/2016, DNPM 830.759/2006, concedida em 05/09/2016 e 
válida até 05/09/2020.  
Com relação à infraestrutura do empreendimento, a área dos títulos de lavra, DNPM 
830.770 e 830.759, totalizam 66,26 ha, sendo a área já lavrada 2,64 ha e a área 
reabilitada 0,6 ha. A área projetada para lavra nos próximos 9 anos corresponde à 
10,98 ha.  
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 pelo empreendimento, destinada ao atendimento do processo 
industrial e ao consumo humano, provém de captação em poço tubular e barramento e 
corresponde a cerca de 1.000 m³/mês.  
Não há qualquer intervenção ambiental a ser autorizada na área do empreendimento, 
estando este instalado em zona rural com as áreas de Reserva Legal devidamente 
constituídas.  
Os efluentes líquidos gerados pelo empreendimento são objeto de adequado 
tratamento, sendo o efluente sanitário destinado a sistema composto por fossa séptica 
e filtro anaeróbio e o efluente industrial direcionado para caixa SAO. Ambos, após os 



tratamentos, são lançados na rede de drenagem que desagua no córrego Passa 
Quatro.  
Há filtro de mangas adequado ao tratamento dos particulados provenientes da 
ensacadeira de areia.  
O armazenamento temporário e a destinação final dos resíduos sólidos apresentam-se 
ajustados às exigências normativas.  
Cabe ressaltar que as condicionantes impostas nas licenças anteriores foram 
apreciadas e cumpridas de forma satisfatória, conforme demonstrado ao longo do 
presente parecer.  
 
Conclusão 
. 
 
A equipe interdisciplinar da Supram Sul de Minas sugere o deferimento desta 
Licença Ambiental na fase de Renovação de Licença de Operação, para o 
empreendimento “Britamil, Brita, Concreto e Serviços de Engenharia LTDA” 
para as atividades de “A-02-09-7 - Extração de rocha para produção de 
britas”, “A-05-01-0 - Unidade de Tratamento de Minerais – UTM, com 
tratamento a seco” e “A-05-04-5 - Pilhas de rejeito/estéril” no município de 
“Muzambinho”, pelo prazo de 10 anos, vinculada ao cumprimento das 
condicionantes e programas propostos. 
 
Nestes termos, os Conselheiros que abaixo assinam se manifestam pelo deferimento 
da Licença Ambiental, fase de  Renovação de Licença de Operação, DNPM 
830.770/1984 , 830.759/2006  , Classe 4,  para as atividades já acima relacionadas , 
no município de Muzambinho MG, pelo prazo de 10 anos, aliadas às condicionantes 
listadas no anexo  . 
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