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PARECER ÚNICO Nº 047/2019 

ADENDO AO PARECER ÚNICO Nº 079/2018  Protocolo SIAM: 0351639/2019/2019 

INDEXADO AO PROCESSO:  

Licenciamento Ambiental 

PA COPAM: 

00147/1989/020/2011 

SITUAÇÃO: 

Sugestão pelo Deferimento 

FASE DO LICENCIAMENTO: Certificado de LI+LO Nº 051/2018          
 

EMPREENDEDOR: MINERAÇÃO BELOCAL LTDA. CNPJ: 06.730.693/0004-05 

EMPREENDIMENTO: MINERAÇÃO BELOCAL LTDA. CNPJ: 06.730.693/0004-05 

MUNICÍPIO(S): Matozinhos/MG ZONA: Rural 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 
DATUM SIRGAS 2000 

LAT/X  19º 32’ 10,0” LONG/Y 44º
 
5’ 54,6” 

LOCALIZADO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: 

 INTEGRAL   ZONA DE AMORTECIMENTO   USO SUSTENTÁVEL  X NÃO 

BACIA FEDERAL:  Rio São Francisco BACIA ESTADUAL: Rio das Velhas 

CÓDIGO: ATIVIDADE OBJETO DO LICENCIAMENTO (DN COPAM 74/04): 
CLASS
E 

A-02-07-0 

Lavra a céu aberto sem tratamento ou com tratamento a seco – minerais não metálicos, 

exceto em áreas cársticas ou rochas ornamentais e de revestimento exceto em áreas 

cársticas ou rochas ornamentais e de revestimento 

4 

CONSULTORIA/RESPONSÁVEL TÉCNICO: REGISTRO: ART: 

Mariana Barbosa Timo CREA- MG 91.733/D 
14201500000002774718 
4201500000002774693 

Juliana Barbosa Timo CREA MG 106.978/D 1420170000004125916 

Elmir Lúcio Borges Filho  CRBio 104037/04-D 2016/13763 

Leopoldo Ferreira de Oliveira Bernardi  CRBio – 104159/04-D 2017/01430 

Marco Túlio Magalhães Souza  CRBio 80233/04-D 2016/11654 

Thiago dos Santos  CRBio 62372/04-D 2016/13760 

Felipe dos Santos Paula  CRBio 064682/01-D 2018/07114 

Fabiana de Oliveira Branchini  CRBio 068308/01-D 2018/07158 

Lívia Dorneles Audino CRBio 117037/04-D 2018/08610 

Marcos Eduardo Vieira Pinho CREA MG 53213/D 14201600000003206047 

Auto de Fiscalização: Nº 104732/2019 DATA: 21/01/2019 

Auto de Fiscalização: Nº 104754/2019 DATA: 19/02/2019 
 

EQUIPE INTERDISCIPLINAR MATRÍCULA ASSINATURA 

Isabel P. Mascarenhas R. de Oliveira 1.468.112-6  

Lorenzza Gonçalves França 5317  

Daniele Bilate Cury Puida 1.367.258-9  

Constança Sales Varela de O. Martins Carneiro 1.344.812-1  

De acordo: Lília A. de Castro - Diretora Regional de Apoio Técnico 1.389.247-6  

De acordo: Philipe J. de Castro Sales – Diretor de Controle Processual 1.365.493-4  



 

 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Subsecretaria de Gestão e Regularização Ambiental Integrada 
Superintendência Regional de Meio Ambiente Central Metropolita  

 

ADENDO  
PU n° 047/2019 

28/05/2019 
Pág. 2 de 65 

 

Rua Espírito Santo, nº495, Centro – Belo Horizonte/MG, CEP:31340-160 

Telefax: (31) 3228-7704  

1. INTRODUÇÃO 

 Este Adendo ao Parecer Único nº 079/2018 (Protocolo SIAM: 0376023/2018) visa 

subsidiar o julgamento do pedido de autorização para realização de impactos negativos 

irreversíveis nas cavidades BM157 e BM 158 e em suas respectivas áreas de influência que 

especificamente se referem às condicionantes 01, 25 e 27 do referido PU, conforme 

requerimento efetuado pelo empreendedor por meio do documento protocolado sob o SIAM 

R0179989/2018. 

 

2. LOCALIZAÇÃO E ACESSO 

 A Mina Sul, de propriedade da Mineração Belocal Ltda. – Unidade de Matozinhos, 

localiza-se na rodovia MG 424, Km 53, zona rural do município de Matozinhos, a 

aproximadamente 60 km do centro da capital mineira, Belo Horizonte/MG 

 O maciço onde se inserem as duas cavidades é denominado Maciço 3 (Figura 1) e 

localiza-se ao sul da área de lavra da Belocal Unidade Matozinhos.  

 

3. HISTORICO DO PROCESSO 

 O histórico do processo foi apresentado no Parecer Único nº 079/2018 (Protocolo SIAM: 

0376023/2018) restando a este Adendo abordar tão somente os novos protocolos e fatos 

referentes aos estudos espeleológicos desenvolvidos na Mina Sul, apresentados após a 

concessão da licença. 

 Conforme exposto no Parecer Único nº 079/2018, inicialmente estavam previstos impactos 

negativos irreversíveis em duas cavidades naturais subterrâneas – BM157 e BM158, contudo os 

estudos espeleológicos apresentados à época da emissão da licença anterior (protocolados sob o 

nº SIAM R215463/2014) foram considerados insuficientes e não foram validados pelo órgão 

licenciador. Assim, a intervenção nas cavidades BM157 e BM158 não foi autorizada naquele 

momento, com vedação expressa à realização de qualquer atividade na área de influência das 

cavidades exposta na condicionante 01 do PU 079/2018. 
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Figura 1  Localização das cavidades objeto de pedido de supressão. 

 

 Em continuidade ao processo foram protocolados em 25/10/2018 o “Relatório de Análise 

de Relevância de Cavidades Naturais Subterrâneas – Minas Norte e Sul - IN Nº 2/2017” 

(R0179966/2018) e o estudo “Análise de Similaridade e Proposta de Compensação Espeleológica” 

(R0179972/2018), em atendimento às condicionantes 25 e 27 do PU 079/2018, ambos 
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elaborados pela empresa Spelayon Consultoria. Esta consultoria também elaborou a resposta as 

Informações Complementares referentes à tais estudos solicitados por meio do ofício nº 237/2019 

DREG/SUPRAM CM/SEMAD/SISEMA, sendo a resposta apresentada tempestivamente por meio 

de ofício protocolado em 24/04/2019 (R005727/2019).  

 Dessa forma, o presente Adendo tem por objetivo apresentar a análise destes documentos 

e do requerimento efetuado pelo empreendedor para intervenção nas cavidades BM157 e 

BM158 e suas áreas de influência. 

 

4. CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES DO PU N° 079/2018 DE INTERESSE 

PARA ESTE ADENDO 

 

 Considerando o Parecer Único nº 079/2018 e a licença correspondente, um total de três 

condicionantes que se relacionam com o presente adendo são aqui avaliadas: 

 

Condicionante nº. 01: Não realizar nenhuma atividade na área de influência das cavidades 

BM157 e BM 158 sem a devida regularização prévia do órgão licenciador. Prazo: Durante a 

validade da licença. 

Comentários: Essa condicionante foi cumprida até o presente momento, conforme 

apresentado no Relatório Técnico de Acompanhamento Espeleológico da Supressão de 

Vegetação (protocolo no SIAM nº R0195386/2018) de 03/12/2018 e Informação Complementar 

a este (protocolo no SIAM nº R0012818/2019) de 29/01/2019. 

 

Condicionante nº. 25: Realizar novos estudos de relevância para todas as cavidades naturais 

subterrâneas inseridas no complexo da Unidade Matozinhos (Mina Sul e Mina Norte). Os 

estudos deverão seguir os critérios técnicos do IN MMA 02/2017. Prazo: 300 dias a partir da 

emissão da licença. 

Comentários: Essa condicionante foi cumprida tempestivamente por meio do documento 

intitulado “Relatório de Análise de Relevância de Cavidades Naturais Subterrâneas – Minas 

Norte e Sul - IN Nº 2/2017” (documento SIAM R0179966/2018) protocolado em 25/10/2018 e  
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elaborado pela empresa Spelayon Consultoria. A análise de parte deste documento é 

apresentada no item 5 deste Adendo. 

 

Condicionante nº. 27: Apresentar nova proposta de compensação espeleológica, após a 

conclusão da realização dos novos estudos espeleológicos, caso haja interesse em ocasionar 

impacto negativo irreversível nas cavidades BM157 e BM 158 e suas respectivas áreas de 

influência. Prazo: 365 dias. 

Comentários: Em atendimento à condicionante 27 do PU foi protocolado tempestivamente em 

25/10/2018 (R0179972/2018) o estudo de “Análise de Similaridade e Proposta de 

Compensação Espeleológica” igualmente elaborado pela empresa Spelayon Consultoria. A 

análise deste documento é apresentada no item 6 deste Adendo. 

 

5.  ANÁLISE DE RELEVÂNCIA DAS CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS  

 

 Com o objetivo de subsidiar a análise do pedido de supressão das cavidades BM157 e 

BM158, bem como da proposta de compensação espeleológica abordada no item 6 deste 

Adendo, é apresentada a análise do documento intitulado “Relatório de Análise de Relevância 

de Cavidades Naturais Subterrâneas – Mina Norte e Sul – IN Nº 02/2017” (R0179966/2018). 

Neste documento foram apresentados os diagnósticos geo e bioespeleológico das 98 

cavidades inseridas no complexo minerário da Belocal, de maneira a subsidiar a classificação 

de sua relevância, nos termos do Decreto Federal nº 6.640/2008 e da Instrução Normativa 

MMA nº 02/2017. 

 Importante ressaltar que embora o estudo apresentado contemple um conjunto maior 

de cavidades, exceto pelas cavidades BM157 e BM158, todas as demais cavidades 

encontram-se fora da ADA e entorno de 250 m da Mina Sul. Assim, este Adendo trata apenas 

da definição do grau de relevância das cavidades objeto do pedido de supressão e das 

cavidades propostas para compensação espeleológica, tendo em vista que conforme os 

procedimentos institucionais dados pela Instrução de Serviço SISEMA nº 08/2017, a análise de 

relevância deve ser realizada apenas para as cavidades sujeitas a impactos negativos 

irreversíveis no espaço delimitado pela ADA e entorno de 250 m do empreendimento em 
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análise. Informa-se ainda que os estudos espeleológicos associados às demais cavidades 

serão tratados no âmbito do processo de revalidação da licença de operação da Mina Norte 

(PA COPAM 00147/1989/019/2011). 

 O diagnóstico bioespeleológico foi realizado por meio da coleta de dados primários da 

fauna cavernícola em duas campanhas de amostragem realizadas em agosto e em dezembro 

de 2016 e contemplando a sazonalidade, conforme dados pluviométricos apresentados. 

Invertebrados foram amostrados através de busca ativa realizada no piso e paredes das 

cavidades, com especial atenção aos locais mais propensos à colonização da fauna (bancos 

de sedimento, depósitos de guano, fezes, raízes, etc.). Adicionalmente, de maneira a 

complementar a amostragem, foi realizada a coleta de depósitos orgânicos presentes no piso 

das cavidades, que posteriormente foram colocados em funil de Berlese-Tulgreen para a 

extração dos invertebrados. O material coletado foi triado em laboratório, sendo 

posteriormente encaminhado a especialistas para refinamento taxonômico e avaliação de 

possíveis  endemismos e troglomorfismos.  

Quanto aos vertebrados, quirópteros foram amostrados por meio da busca ativa com puçá e 

de redes de neblina instaladas na entrada das cavidades, com esforço de captura variando em 

função do número de espécies e do tamanho da colônia encontrado em cada cavidade. Os 

espécimes capturados foram identificados em campo, com o auxílio de bibliografia 

 especializada, sendo posteriormente soltos no local de captura. 

A amostragem da herpetofauna ocorreu por meio da busca ativa, onde as cavidades foram 

percorridas de forma sistemática em toda a sua extensão. Anfíbios foram amostrados por meio 

do método de censo por encontros visuais e do método das transecções auditivas. Todos os 

espécimes visualizados foram identificados e fotografados. 

 O manejo de fauna foi autorizado por meio das Autorizações para Captura, Coleta e 

Transporte de Animais Silvestres nºs 014.028/2016/MG, 014.029/2016/MG, 014.027/2016/MG 

e o material coletado encontra-se depositado nas coleções do Instituto Butantan, da 

Universidade Federal de Lavras, da Universidade Estadual da Paraíba, da Universidade 

Federal de São Carlos e da Universidade Federal de Minas Gerais, conforme Declarações de 

Recebimento apresentadas.  

 No que se refere à avaliação arqueológica, o estudo cita que a mesma foi realizada no 

contexto do Programa de Diagnóstico Arqueológico (protocolo IPHAN 015140057472013-50), 
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de responsabilidade da arqueóloga Débora Duarte Talim, aprovado pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) segundo ofício 2081/2013, não sendo 

registrada a ocorrência de materiais ou vestígios arqueológicos nas cavidades. No que se 

refere à paleontologia, o estudo igualmente indica a ausência de materiais nas cavidades 

avaliadas. 

 O estudo foi considerado satisfatório pela equipe técnica da SUPRAM CM e as 

cavidades identificadas na Mina Sul foram classificadas com grau de relevância alto (BM141, 

BM142, BM152 e BM157) e médio (BM158). A Tabela 1 apresenta os grupos de atributos da 

relevância final das cavidades. A seguir é apresentada uma breve caracterização das 

cavidades, conforme relatado pelo estudo de relevância. 

 

Tabela 1  Síntese da relevância das cavidades estudadas de acordo com a configuração de 
importância dos grupos de atributos. Fonte: Spelayon (2017). Legenda: P = Peso, C = 
Contribuição, I = Importância. 
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Cavidade  Escala  Grupo  Atributos  P 
C 

(%) 
Total 

Grupos 

pontuados  
I 

Relevância 

final  

BM 141 

Regional 

Ecossistema 

Cavernícola  

Média riqueza de 

espécies;  
2 20 

100 

2 

A
C

E
N

T
U

A
D

A
 

A
L

T
A

  

Média diversidade de 

espécies; 
2 30 

Ocorrência de 

espécies  

Troglóbios não raros, 

endêmicos ou relictos;  
3 50 150 

Espeleometria  

Baixa proteção 

horizontal; 
0 30 

0 

Baixa área; 0 20 

Baixo desnível;  0 20 

Baixo volume; 0 30 

Hidrologia  .  . . . 

Local  

Ecossistema 

Cavernícola  
. . . . 

2 

S
IG

N
IF

IC
A

T
IV

A
  

Ocorrência de 

espécies  

Presença de espécies 

troglomórficas  
3 40 120 
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Cavidade  Escala  Grupo  Atributos  P 
C 

(%) 
Total 

Grupos 

pontuados  
I 

Relevância 

final  

Sedimentação 

química e 

clástica  

Poucos tipos ou 

processos  
1 35 35 

Hidrologia  .  .  .  .  

Espeleometria  

Média projeção 

horizontal local 
2 30 

160 

Média area local 2 20 

Baixo desnível local; 0 20 

Médio volume local;  2 30 

Interesse 

científico  
. . . . 

Geossistemas . . . . 

Histório 

cultural  
. . . . 

BM 142 Regional 
Ecossistema 

Cavernícola  

Média riqueza de 

espécies;  
2 20 100 4 

A
C

E
N

T
U

A
D

A
 

A
L

T

A
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Cavidade  Escala  Grupo  Atributos  P 
C 

(%) 
Total 

Grupos 

pontuados  
I 

Relevância 

final  

Média diversidade de 

espécies; 
2 30 

Ocorrência de 

espécies  

Troglóbios não raros, 

endêmicos ou relictos;  
3 50 150 

Espeleometria  

Média projeção 

horizontal; 
2 30 

200 

Média área; 2 20 

Médio desnível; 2 20 

Médio volume; 2 30 

Hidrologia  

Presença de drenagem 

subterrânea 

intermitente;  

2 50 100 

Local  

Ecossistema 

Cavernícola  
. . . . 

2 

S
IG

N
IF

IC
A

T
IV

A
  

Ocorrência de 

espécies  

Presença espécies 

troglomórficas;  
3 40 120 
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Cavidade  Escala  Grupo  Atributos  P 
C 

(%) 
Total 

Grupos 

pontuados  
I 

Relevância 

final  

Sedimentação 

química e 

clástica  

Poucos tipos ou 

processos;   
1 35 35 

Hidrologia  . . . . 

Espeleometria  

Alta projeção horizontal 

local; 
3 30 

230 

Média área local; 2 20 

Médio desnível local; 2 20 

Médio volume local;  2 30 

Interesse 

científico  
. . . . 

Geossistemas . . . . 

Histório 

cultural  
. . . . 

BM 152 Regional 
Ecossistema 

Cavernícola  

Média riqueza de 

espécies;  
2 20 100 3 

A
C

E
N

T
U

A
D

A
 

A
L

T

A
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Cavidade  Escala  Grupo  Atributos  P 
C 

(%) 
Total 

Grupos 

pontuados  
I 

Relevância 

final  

Média diversidade de 

espécies; 
2 30 

Ocorrência de 

espécies  

Troglóbios não raros, 

endêmicos ou relictos;  
3 50 150 

Espeleometria  

Média projeção 

horizontal; 
2 30 

120 

Baixa área; 0 20 

Alto desnível; 3 20 

Baixo volume; 0 30 

Hidrologia  . . . . 

Local  

Ecossistema 

Cavernícola  

Constatação de uso 

como local de 

nidificação;  

3 15 45 

2 

S
IG

N
IF

IC
A

T
IV

A
  

Ocorrência de 

espécies  

Presença espécies 

troglomórficas;  
3 40 120 



 

 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Subsecretaria de Gestão e Regularização Ambiental Integrada 
Superintendência Regional de Meio Ambiente Central Metropolita  

 

ADENDO  
PU n° 047/2019 

28/05/2019 
Pág. 13 de 65 

 

Rua Espírito Santo, nº495, Centro – Belo Horizonte/MG, CEP:31340-160 

Telefax: (31) 3228-7704  

Cavidade  Escala  Grupo  Atributos  P 
C 

(%) 
Total 

Grupos 

pontuados  
I 

Relevância 

final  

Sedimentação 

química e 

clástica  

Poucos tipos ou 

processos;   
1 35 35 

Hidrologia  . . . . 

Espeleometria  

Média projeção 

horizontal local; 
2 30 

120 

Baixa área local; 0 20 

Alto desnível local; 3 20 

Baixo volume local;  0 30 

Interesse 

científico  
. . . . 

Geossistemas . . . . 

Histório 

cultural  
. . . . 

BM 157 Regional 
Ecossistema 

Cavernícola  

Alta riqueza de 

espécies;  
3 20 100 3 

A
C

E
N

T
U

A
D

A
 

A
L

T

A
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Cavidade  Escala  Grupo  Atributos  P 
C 

(%) 
Total 

Grupos 

pontuados  
I 

Relevância 

final  

Média diversidade de 

espécies; 
2 30 

Ocorrência de 

espécies  

Troglóbios não raros, 

endêmicos ou relictos;  
3 50 150 

Espeleometria  

Alta projeção 

horizontal; 
3 30 

280 

Média área; 2 20 

Alto desnível; 3 20 

Alto volume; 3 30 

Hidrologia  . . . . 

Local  

Ecossistema 

Cavernícola  
. . . . 

3 

S
IG

N
IF

IC
A

T
IV

A
  

Ocorrência de 

espécies  

Presença espécies 

troglomórficas;  
3 40 120 
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Cavidade  Escala  Grupo  Atributos  P 
C 

(%) 
Total 

Grupos 

pontuados  
I 

Relevância 

final  

Sedimentação 

química e 

clástica  

Poucos tipos ou 

processos;   
1 35 35 

Hidrologia  
Presença de água de 

condensação  
3 50 150 

Espeleometria  

Alta projeção horizontal 

local; 
3 30 

280 

Média área local; 2 20 

Alto desnível local; 3 20 

Alto volume local;  3 30 

Interesse 

científico  
. . . . 

Geossistemas . . . . 

Histório 

cultural  
. . . . 

BM 158 Regional 
Ecossistema 

Cavernícola  

Média riqueza de 

espécies;  
2 20 70 1 

S
IG

N
I

F
IC

A
T

I

V
A

  

M
É

D
IA
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Cavidade  Escala  Grupo  Atributos  P 
C 

(%) 
Total 

Grupos 

pontuados  
I 

Relevância 

final  

Baixa diversidade de 

espécies; 
1 30 

Ocorrência de 

espécies  
. . . . 

Espeleometria  

Média projeção 

horizontal; 
2 30 

270 

Alta área; 3 20 

Alto desnível; 3 20 

Alto volume; 3 30 

Hidrologia  . . . . 

Local  

Ecossistema 

Cavernícola  
. . . . 

1 

S
IG

N
IF

IC
A

T
IV

A
  

Ocorrência de 

espécies  
. . . . 
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Cavidade  Escala  Grupo  Atributos  P 
C 

(%) 
Total 

Grupos 

pontuados  
I 

Relevância 

final  

Sedimentação 

química e 

clástica  

Poucos tipos ou 

processos;   
1 35 35 

Hidrologia  . . . . 

Espeleometria  

Média projeção 

horizontal local; 
2 30 

270 

Alta área local; 3 20 

Alto desnível local; 3 20 

Alto volume local;  3 30 

Interesse 

científico  
. . . . 

Geossistemas . . . . 

Histório 

cultural  
. . . . 
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Cavidade BM157 – Cavidade com previsão de impacto negativo irreversível 

 Esta cavidade possui projeção horizontal de 16,53 m, desnível de 16,68 m, ocupa uma 

área de 32,14 m² e seu volume é de 108,31 m³. 

 A sua entrada é em abismo, com aproximadamente 12 metros de profundidade. Ao final 

do seu desenvolvimento vertical há um salão com teto alto, blocos abatidos no piso e com 

concentração de matéria orgânica próxima a sua entrada que sofre redução gradual ao longo 

do desenvolvimento da caverna. Após esse salão há uma pequena passagem que leva ao 

segundo salão de dimensões diminutas ao ser comparado ao primeiro. Este segundo salão 

está no nível inferior, e apresenta zona afótica e baixa concentração de matéria orgânica. O 

padrão planimétrico desta cavidade é ramificado, ou seja, apresenta condutos que se 

distribuem em diferentes direções. A morfologia do teto e das paredes são irregulares.   

 Durante o levantamento de campo, realizado pela Spelayon Consultoria, a caverna 

apresentava-se com elevada umidade, por toda sua extensão. Há predomínio dos sedimentos 

terrígenos por todo o seu piso, mas há ocorrência de blocos de rocha distribuídos de forma 

generalizada na mesma. No salão da entrada há certa concentração de matacões, que 

segundo consta nos estudos, tem sua origem no abatimento de partes do teto. Os depósitos 

químicos observados foram: coralóide, cortina, escorrimento e estalactite. Estes possuem 

configuram poucos tipos de processos.  

 A possível gênese desta cavidade está relacionada aos processos exógenos, com 

ampliação do salão principal por abatimento de blocos e dissolução.  

 No que se refere à fauna, foram registrados 428 indivíduos de 51 morfótipos na 

cavidade, representados predominantemente pelas ordens/famílias Araneae (Ctenidae), 

Collembola (Entomobryidae e Paronellidae) e Orthoptera (Phalangopsidae). A riqueza de 

espécies esteve dentro da média encontrada nas demais cavidades sob enfoque local (42 ± 

21), assim como encontrado para os valores de diversidade de espécies (3,48 ± 4,60), de 

maneira que, para o grupo de atributos associados ao ecossistema cavernícola, a cavidade 

obteve 100 pontos (Tabela 1). 

 Dentre as morfoespécies registradas, três foram classificados como 

troglóbios/troglomórficos pelo especialista, todos pertencentes à ordem Collembola – 

Pseudosinella ambígua, Pseudosinella sp.1 e Arrhopalites glabrofasciatus.  

 P.ambigua e A.glabrofasciatus foram recentemente descritas e, de acordo com 
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Zeppelini et al.  (2018)1, ambas habitam cavernas muito pequenas, com ausência da zonação 

típica e das condições reconhecidas por levarem ao processo evolutivo para o 

desenvolvimento de troglóbios. 

 Com relação ao morfótipo Pseudosinella sp.1, uma vez que foram registrados pelo 

estudo dois exemplares do gênero na cavidade (P.ambigua e Pseudosinella sp.1), foi 

solicitado à consultoria esclarecer se Pseudosinella sp.1 foi posteriormente identificada como 

P.ambigua ou se tratam-se de espécies distintas. No caso de serem espécies distintas, foi 

solicitada a apresentação da cópia da publicação contendo a descrição científica formal do 

morfótipo ou declaração do especialista informando sobre a existência de caracteres que se 

repetem, comprovando que os indivíduos pertencem a uma única forma taxonômica, conforme 

disposto no §2º do Art.18 da IN MMA Nº 02/2017. 

 De acordo com o parecer do especialista apresentado no documento de resposta às 

informações complementares (protocolo R0057270/2019), “após revisão do exemplar recebido 

da morfoespécie Pseudosinella sp1 da cavidade BM-157, observei que esse exemplar não tem 

a mesma morfologia e, portanto, não pode ser identificado como Pseudosinella ambigua, 

diferindo consideravelmente na composição da quetotaxia abdominal e cefálica”. O 

especialista informa também que “A morfoespécie Pseudosinella sp1, apresenta ampla 

distribuição e é composta por um grupo de espécies ainda não diferenciadas entre si, cujo 

estudo acaba de ser                         

 Posteriormente, foi apresentado um parecer complementar (documento SIAM 

0285615/2019) onde o especialista afirma que o exemplar de Pseudosinella sp.1 registrado na 

cavidade BM157 apresenta a mesma forma taxonômica encontrada em outras localidades, 

com registros efetuados em cavernas nos municípios de Santa Bárbara (Gruta FP13), 

Luislândia (Lapa sem fim), Conceição do Mato Dentro (Gruta CSS-07) e Diamantina (GS Setor 

015). Destaca-se que, para o conjunto de cavidades inseridas no empreendimento, o exemplar 

também foi registrado em outras 21 cavidades, incluindo as cavidades BM142 e BM152, as 

quais integram a proposta de compensação espeleológica apresentada neste Adendo. 

                                                
1
 Zeppelini et al 2018. Three new species of Collembola (Arthropoda: Hexapoda) from Central Brazilian shallow 

caves: side effects of long term application of environmental law on conservation. Zootaxa 4500 (1) 59. 

iniciado. Uma avaliação preliminar dessa morfoespécie indica que há 7 espécies inseridas no grupo, porém elas 

não podem ser diferenciadas entre si sem uma comparação detalhada de sua morfologia e quetotaxia”.  
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Dessa forma, para o grupo de atributos associados à ocorrência de espécies e considerando 

as informações apresentadas pelo especialista, a cavidade pontuou nos atributos “Presença 

de troglóbios que não sejam considerados raros, endêmicos ou relictos” e “Presença de 

espécies troglomórficas”. 

 

Cavidade BM158 – Cavidade com previsão de impacto negativo irreversível 

 Sua projeção horizontal é de 15,92 m, possuindo 9,45 m de desnível, área ocupada de 

44,51 m² e volume é de 97,48 m³. 

 Em planta baixa sua morfologia é retilínea, com teto e paredes irregulares, sendo estes 

formados por matacões e blocos tombado. Seu piso é formado por sedimento terrígeno. No 

piso há marcas de concentração de fluxo d’água, indicando um possível escoamento 

preferencial. Observa-se, ainda a presença de detritos e raízes.   

 A entrada da cavidade é formada por uma fenda, formada entre o bloco e o maciço. No 

seu interior há um abismo de aproximadamente 25 metros, e as paredes possuem largura 

máxima de 02 metros. A partir do piso é possível perceber a continuação deste abismo, 

porém, não é possível acessá-lo.   

 Os espeleotemas observados no interior desta cavidade, foram: coralóide, estalactite, 

coluna, cortina, cortina serrilhada e escorrimento. Há poucos tipos de processos de deposição 

química.  

 De acordo com o estudo apresentado a SUPRAM-CM, a possível gênese desta 

cavidade está relacionada aos processos exógenos, com a ampliação de canalículo e 

dissolução da rocha.  

 No que se refere à fauna, foram registrados 417 indivíduos de 29 morfótipos na 

cavidade, representados predominantemente pelas ordens/famílias Collembola (Isotomidae), 

Araneae (Ctenidae e Pholcidae) e Orthoptera (Phalangopsidae). A riqueza de espécies esteve 

dentro da média encontrada nas demais cavidades sob enfoque local (42 ± 21), enquanto a 

diversidade de espécies esteve abaixo da média local (3,48 ± 4,60). Assim, a cavidade obteve 

70 pontos para o grupo de atributos associados ao ecossistema cavernícola, não atingindo o 

resultado minimamente significativo para ser considerado na classificação do grau de 

relevância (Tabela 1). Os demais grupos de atributos associados à fauna cavernícola também 
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não foram pontuados nesta cavidade. 

 

Cavidade BM141 – Cavidade proposta como testemunho pelo empreendedor 

 Sua projeção horizontal é de 9,45 m, com desnível de 0,51 m e ocupa uma área de 

13,58 m², com volume de 22,41 m³. 

 A cavidade possuí três entradas, sendo uma ampla que leva ao salão que se ramifica 

até as outras duas entradas de dimensões diminutas. Seu padrão planimétrico é reticular com 

desenvolvimento é horizontal, suas paredes e teto são irregulares. Possui três condutos, todos 

com teto baixo, sendo um com pequeno desenvolvimento e dois de tamanho medianos. O piso 

é formado por pouco sedimento terrígeno e blocos de rocha. Os depósitos químicos mais 

recorrentes são: coralóide, escorrimento, cortina, cortina serrilhada, travertino e estalactite. 

Estes representam poucos tipos de processos.   

 A possível gênese desta cavidade, de acordo com o estudo apresentado a SUPRAM-

CM, está relacionada aos processos exógenos, com a ampliação de fraturas pelo processo de 

dissolução.  

 No que se refere à fauna, foram registrados 111 indivíduos de 37 morfótipos na 

cavidade, representados predominantemente pelas ordens/famílias Lepidoptera, Collembola 

(Entomobryidae e Paronellidae) e Hemiptera (Reduviidae). A riqueza de espécies esteve 

dentro da média encontrada nas demais cavidades sob enfoque local (42 ± 21), assim como 

encontrado para a diversidade de espécies (3,48 ± 4,60), de maneira que a cavidade obteve 

100 pontos para o grupo de atributos associados ao ecossistema cavernícola (Tabela 1).  

 A cavidade também pontuou nos atributos “Presença de troglóbios que não sejam 

considerados raros, endêmicos ou relictos” e “Presença de espécie troglomórfica”, em função 

do registro de Pseudosinella ambígua, espécie troglomórfica também registrada na cavidade 

BM-157. 

 

Cavidade BM142 – Cavidade proposta como testemunho pelo empreendedor 

 Sua projeção horizontal de 19,53 m, possui desnível de 2,08 m, ocupa uma área de 

21,95 m² e volume é de 34,68 m³. 

 Sua forma em planta baixa é disforme. Seu desenvolvimento a partir da entrada é em 
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declive. Essa cavidade é formada por um conduto em nível inferior em relação ao ambiente 

epígeo, este por sua vez leva a um segundo conduto com passagem estreita que se abre em 

um conduto de aproximadamente 5 m de largura e de teto alto. Na porção distal observa-se 

um pequeno acúmulo de água e um sumidouro temporário. 

 Há o predomínio de matacão junto a entrada da cavidade. Porém, no seu interior há 

preminência de sedimentos de granulometria fina (silte e argila). Na porção distal da caverna, 

há ocorrência de cones compostos por cascalhos e matacão. Quanto aos depósitos químicos 

destacam-se: coraloide, escorrimento, cortina, cortina serrilhada, travertino, estalactite, 

estalagmite e coluna. Há poucos tipos de processos espeleológicos.  

 A possível gênese desta cavidade, conforme estudo apresentado a SUPRAM-CM, está 

relacionada a dissolução da rocha e aos processos exógenos.  

 No que se refere à fauna, foram registrados 50 indivíduos de 23 morfótipos na 

cavidade, representados predominantemente pelas ordens/famílias Pseudoscorpiones 

(Chernetidae e Ideoroncidae), Hymenoptera (Formicidae) e Orthoptera (Phalangopsidae). A 

riqueza de espécies esteve dentro da média encontrada nas demais cavidades sob enfoque 

local (42 ± 21), assim como encontrado para a diversidade de espécies (3,48 ± 4,60), de 

maneira que a cavidade obteve 100 pontos para o grupo de atributos associados ao 

ecossistema cavernícola (Tabela 1).  

A cavidade também pontuou nos atributos “Presença de troglóbios que não sejam 

considerados raros, endêmicos ou relictos” e “Presença de espécie troglomórfica”, em função 

do registro de Pseudosinella sp.1, exemplar troglomórfico também registrado na cavidade BM-

157. 

 

Cavidade BM 152 – Cavidade proposta como testemunho pela SUPRAM CM 

 Sua projeção horizontal de 11.48 m, possui desnível de 4,2 m, ocupa uma área de 

11,71 m² e volume é de 12,65 m³. 

 Sua forma em planta baixa é globular. Seu desenvolvimento a partir da entrada é em 

declive. Essa cavidade é formada por um conduto principal e dois condutos secundários na 

sua porção nordeste. Na entrada da cavidade há um abismo de aproximadamente 3 m de 

profundidade e abertura extremamente estreita. A cavidade é praticamente com teto baixo, 
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sendo observada duas clarabóias uma na porção distal e outra na porção proximal. De 

maneira geral, há cavidade é marcada por canalículos e os alvéolos nas suas paredes. No 

momento da vistoria realizada pela SUPRAM CM no dia 19/02/2019 foi constatada a presença 

de escoamento no teto e paredes e o piso da cavidade encontrava-se úmido. A água adentra a 

cavidade pelas clarabóias, canalículos e fissuras na rocha.   

 Há o predomínio sedimentos de granulometria fina (argila a grânulos), sendo observado 

pontualmente matacões angulosos, próximos as paredes. Quanto aos depósitos químicos 

identificou-se pontualmente coraloide de dimensões milimétricas.  

 A possível gênese desta cavidade, conforme estudo apresentado a SUPRAM-CM, está 

relacionada a dissolução da rocha ampliação de canalículos com abatimento de blocos e ação 

dos processos exógenos. 

 No que se refere à fauna, foram registrados 73 indivíduos de 24 morfótipos na 

cavidade, representados predominantemente pelas ordens/famílias Collembola 

(Lepidocyrtidae), Hymenoptera (Formicidae) e Coleoptera. A riqueza de espécies esteve 

dentro da média encontrada nas demais cavidades sob enfoque local (42 ± 21), assim como 

encontrado para a diversidade de espécies (3,48 ± 4,60), de maneira que a cavidade obteve 

100 pontos para o grupo de atributos associados ao ecossistema cavernícola (Tabela 1). Na 

cavidade foram ainda identificados ainda ovos da espécie Coragyps atratus (urubu-de-cabeça-

preta), sendo também pontuado o atributo “Constatação de uso como local de nidificação”. 

A cavidade também pontuou nos atributos “Presença de troglóbios que não sejam 

considerados raros, endêmicos ou relictos” e “Presença de espécie troglomórfica”, em função 

do registro de Pseudosinella sp.1 e de P.ambigua, exemplares troglomórficos também 

registrados na cavidade BM-157. 
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6. COMPENSAÇÃO ESPELEOLÓGICA 

 A compensação espeleológica aqui avaliada considera o Plano de Compensação 

Espeleológica protocolado na SUPRAM CM em 25/10/2018 (protocolo n° R0179972/2018), as 

vistorias realizadas pela equipe técnica da Supram CM (Auto de Fiscalização n° 104732/2019 

e n° 104754/2019) e o estudo de área de influência dessas cavidades (protocolo 

R0179972/2018). Foram ainda utilizados dados apresentados no “Relatório de Análise de 

Relevância de Cavidades Naturais Subterrâneas – Minas Norte e Sul - IN Nº 02/2017” 

(R0179966/2018). 

 Em decorrência da implantação e operação do empreendimento são previstos impactos 

negativos irreversíveis que resultarão, caso este Adendo seja aprovado pela Câmara Técnica 

Especializada de Atividades Minerárias (CMI/COPAM), na supressão das cavidades BM157 e 

BM158, classificadas, respectivamente, com grau de relevância alto e médio, como 

apresentado no item 5 deste Adendo. 

 O item 6 é apresenta inicialmente a proposta de compensação espeleológica da 

cavidade BM-158 e logo após a análise da similaridade entre a cavidade BM157 e aquelas 

propostas para compensação. 

 

6.1 Proposta De Compensação Espeleológica Da Cavidade Definida Como De 

Grau De Relevância Médio: BM 158 

 A cavidade BM 158 possui grau de relevância médio e sua compensação é prevista na 

legislação vigente na forma da adoção de medidas e/ou financiamentos de ações que 

contribuam para a conservação do patrimônio espeleológico, conforme §4º do Art.4º do 

Decreto Federal nº 6.640/2008. 

 No dia 30 de novembro de 2018 a Mineração BELOCAL Ltda protocolou junto a 

SUPRAM-CM sob a chancela de protocolo R0196237/18, “o complemento do pedido de 

compensação espeleológica para a cavidade BM 158”. Neste documento foi apresentada 

proposta, conforme indicado pela IS SISEMA nº 08/2017 - Revisão 1, com o objetivo de 

“adoção de medida para proteger, restaurar e conservar cavidades naturais subterrâneas com 

acesso ao público”. A medida proposta consistia em elaborar e executar o projeto 

luminotécnico e projeto elétrico do circuito de iluminação do Parque Estadual do Sumidouro e 

Portaria do museu Peter Lund. A justificativa apresentada pelo empreendedor para adoção 
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desta medida é a deficiência no sistema de iluminação atual apontado como problema pelo 

então gestor do parque, Sr. Leonardo Quirino da Costa Pereira. Citou-se que a falta de 

iluminação adequada poderia colocar em risco a segurança e a preservação dos bens 

protegidos pela unidade de conservação. 

 O projeto luminotécnico consiste em elaborar um estudo da iluminação artificial com a 

finalidade de conciliar a função de cada ambiente, seja ele interno ou externo, com a 

funcionalidade, estética e economia de energia elétrica. Já o projeto elétrico fornece 

informações para dimensionamento de potência e especificações técnicas do material a ser 

utilizado. Conforme o documento protocolado os referidos projetos iriam abarcar as seguintes 

áreas: portaria de acesso ao parque; áreas externas - acessos à Gruta da Lapinha e ao Museu 

Peter Lund. O prazo de execução seria de seis meses e ao final toda a documentação será 

repassada a administração do parque. A cópia destes documentos deverá ser protocolada 

junto a essa Superintendência com o objetivo de avaliar o seu comprimento, além de integrar 

os autos do processo de licenciamento ambiental do processo em questão.    

 Com o intuito de melhor entender a demanda da unidade de conservação e de 

compreender o alcance e extensão das ações a serem implementadas, foram realizadas duas 

visitas técnicas ao Parque Estadual do Sumidouro por esta equipe da SUPRAM CM. Duas 

reuniões para tratar a destinação da compensação espeleológica foram realizadas com 

servidores do IEF, sendo uma em 08/02/2019 (ATA reunião nº010/2019 - protocolo 

0078961/2019) com o então gerente do parque, Sr. Leonardo Quirino da Costa Pereira e outra 

em 19/02/2019 (ATA reunião nº 013/2019 - protocolo 0096091/2019) com a presença do Sr. 

Leonardo Quirino da Costa Pereira, , do Sr. Rinaldo José de Souza, coordenador de Áreas 

Protegidas e atual gerente do Parque do Sumidouro e o Sr. José Roberto da Costa, servidor 

do IEF.  

 Nestas visitas e reuniões foi confirmada pelos servidores da UC a urgência e 

necessidade da implementação dos projetos luminotécnico e elétrico para salvaguardar o 

patrimônio espeleológico da unidade de conservação. Os mesmos informaram ser grande o 

risco de invasão, vandalismos ou roubos na área central do parque, onde se localiza a praça, a 

Gruta da Lapinha, uma das entradas da Gruta da Macumba e o Castelinho (Museu 

Arqueológico de região de Lagoa Santa) e sua coleção paleo-arqueológica. Foi destacado que 

durante a noite o estacionamento é usado por pessoas que tem livre trânsito à área 

considerada pública e que o parque e mesmo a Gruta da Lapinha já sofreram no passado com 
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pichações e invasões. Foi informado ainda que com a desapropriação do Castelinho (Museu 

Arqueológico de região de Lagoa Santa) a antiga moradora que ajudava a vigiar a área foi 

retirada do local. Desde então o imóvel e seu interior, que abriga importante reserva técnica de 

material paleo-arqueológico estão mais expostos à invasões e roubos. 

 Diante das demandas expostas e da apresentação das instalações da UC, foi acordado 

entre SUPRAM CM e IEF que fazia-se necessária a readequação do projeto 

luminotécnico/elétrico inicialmente proposto pelo empreendedor. Foi definido que este projeto 

deveria ser ampliado às outras áreas importantes da UC e acrescido de monitoramentos por 

vídeo. Os locais indicados pelos gestores como de suma importância para a implantação das 

ações são: as áreas do estacionamento; entrada da praça; entradas da Gruta da Lapinha; 

entradas da gruta da Macumba; museu do Castelinho (Museu Arqueológico de região de 

Lagoa Santa) e entorno incluindo anexo que guarda a reserva técnica de sua coleção paleo-

arqueológica. No que se refere ao monitoramento por vídeo (Figura 2) este deverá contemplar 

estas áreas importantes supracitadas e ser integrado ao monitoramento já existente que é 

restrito à área do museu Peter Lund. O monitoramento existente, apesar de estar em 

funcionamento, também precisa passar por atualização. 
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Figura 2  Locais sugeridos para implantação das ações referente ao monitoramento de vídeo (marcador na cor 

azul).  

 

 Assim, tem-se que a adoção das medidas propostas pelo empreendedor foi 

aceita, tendo, contudo, sofrido adequações e ampliações propostas pela equipe da 

SUPRAM CM em acordo com a gestão do Parque Estadual do Sumidouro e tendo em 

vista o melhor entendimento das necessidades desta unidade de conservação. 

 A equipe da SUPRAM CM compreende que a elaboração e execução do projeto 

luminotécnico e elétrico, e o projeto de atualização e ampliação do monitoramento por 

vídeo pela Belocal é válida como forma de compensação espeleológica pela 

supressão da cavidade natural subterrânea BM158. Para tal, os projetos em nível 

conceitual e executivo deverão ser apresentados à SUPRAM CM e ao IEF para 

avaliação antes do início da execução dos mesmos e antes da intervenção na 

cavidade BM158, o que será condicionado neste Adendo. Já para a execução das 

ações ora expostas, o empreendedor deverá firmar Termo de Compromisso de 
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Compensação Espeleológica (TCCE) junto à SUPRAM CM e ao IEF (Parque Estadual 

do Sumidouro), o que também será condicionado neste Adendo. 

 Por fim, ressalta-se que este projeto enquadra-se no disposto na IS 08/2017 - 

Revisão 1, que em seu “item 5.2.5. Medidas de compensação espeleológica, letra b), 

item i) Cavidades com grau de relevância médio, define como ações de preservação e 

conservação do patrimônio espeleológico, dentre outras a adoção de medidas para 

proteger, restaurar e conservar cavidades naturais subterrâneas com acesso ao 

público”, como o caso da Gruta da Lapinha e Macumba, ambas abertas à visitação. 

Ademais, tem-se que a salvaguarda da coleção paleo-arqueológica e reserva técnica 

do Castelinho (Museu Arqueológico de região de Lagoa Santa) atende indiretamente 

ao item vii) Outras ações de educação ambiental voltadas à proteção do patrimônio 

espeleológico. 

 

6.2  Proposta De Compensação Espeleológica Da Cavidade Definida Como De 

Grau De Relevância Alto: BM-157 

 Inicialmente, cabe aqui esclarecer, como breve histórico da definição da compensação 

espeleológica pela supressão da cavidade BM-157, que originalmente o Plano de 

Compensação Espeleológica protocolado pelo empreendedor (protocolo n° R0179972/2018) 

previa a preservação como cavidade testemunho das cavernas BM-141 e BM-142 localizadas 

no maciço 1 da Mina Norte. Considerando a similaridade destas cavidades com a BM-157 e a 

ocorrência de outras cavidades no contexto de inserção do empreendimento esta SUPRAM 

CM entendeu ser coerente proceder com a substituição da cavidade BM-141 pela cavidade 

BM-152 também localizada no maciço 1 da Mina Norte. Ressalta-se que a substituição 

proposta pela SUPRAM CM foi comunicada ao empreendedor que não apresentou objeções à 

esta alteração. 

 Os detalhamentos sobre os atributos destas três cavidades avaliadas (BM-141, BM-142 

e BM-152), bem como a explanação sobre a proposta de alteração do plano de compensação 

apresentado é exposto na sequência. 

 O parágrafo 1° do artigo 4° do Decreto Federal n° 6640/2018, define que para cada 

cavidade com alto grau de relevância em que houve autorização de impacto negativo 
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irreversível, deverão ser preservadas, em caráter permanente, outras duas cavidades de 

mesma litologia, com alto grau de relevância e com atributos similares à cavidade alvo de 

impactos, e que deverão sempre que possível estar em área contínua ao empreendimento. 

Há, portanto, três pressupostos aqui descritos que foram observados no Plano de 

Compensação Espeleológica avaliado: (i) coincidência litológica, (ii) localização e (iii) 

similaridade de atributos. 

 Quanto à coincidência litológica e à localização o Plano de Compensação 

Espeleológica apresentado foi considerado satisfatório, já que as cavidades do maciço 1 da 

Mina Norte apresentam-se inseridas na mesma litologia da cavidade BM-157 e situam-se em 

área contínua ao empreendimento. 

 O parâmetro similaridade de atributos foi instruído pelo artigo 20° da IN MMA Nº 

02/2017 que dispõe que as “cavidades testemunho preservadas deverão apresentar 

configurações similares de quaisquer elementos que compõem os grupos de atributos que 

determinaram a classificação de alta relevância para a cavidade alvo de impactos negativos 

irreversíveis”. Neste cenário, a empresa Mineração BELOCAL Ltda, solicitou que a supressão 

da cavidade BM157, por meio da preservação de duas (02) cavidades (BM 141 e BM 142) 

localizadas no maciço 1 da Mina Norte.  

 O entendimento de que o pressuposto similaridade de atributos poderia ser melhor 

atendido tendo em vista a ocorrência de outras cavidades no contexto de inserção do 

empreendimento foi o que levou a esta equipe da SUPRAM CM a proceder com a proposta de 

substituição da cavidade BM-141 pela cavidade BM-152 também localizada no maciço 1 da 

Mina Norte, conforme apresentado abaixo. 

 

6.2.1 Proposta da Belocal para compensação espeleológica da cavidade BM 157 com 

a preservação das cavidades BM141 e BM142  

 Na metodologia escolhida para a seleção das cavidades testemunho, o empreendedor 

optou por avaliar, em um primeiro momento, o conjunto espeleológico identificado no maciço 1 

na Mina Norte, que possui ao todo 17 cavidades. Como premissa verificou-se as cavidades 

que apresentaram grau de relevância alto, e posteriormente foram avaliadas suas condições 

atuais de preservação. Assim, foram selecionadas as cavidades BM141 e BM142, por 

encontrarem-se próximas entre si e apresentarem grupos de atributos compatíveis com a 
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cavidade BM157, tornando-as aptas à compensação espeleológica.  

 Sob o enfoque regional a cavidade BM157, alvo de pedido de supressão, apresentou 

03 grupos de atributos –  ecossistema cavernícola, ocorrência de espécies e espeleometria 

(Tabela 2), o que lhe conferiu importância acentuada e, consequentemente, grau de relevância 

alto. Entende-se que se considerado o conjunto das duas cavidades objeto de compensação, 

BM141 e BM142, há total similaridade destes grupos de atributos. No entanto, individualmente 

a cavidade BM141 não apresenta todos os 03 grupos de atributos (Tabela 2), faltando-lhe o 

atributo “espeleometria”. Assim, o percentual de similaridade com a caverna BM-157 foi menor 

entre essa cavidade do que entre o par de cavidades BM-157 e BM-142 (Tabela 2). 

Cavidades BM 157 BM 141 BM 142 

Status Supressão Testemunho Testemunho 

Grupo de atributos no Enfoque Regional que 
obtiveram resultados minimamente 

significativos* 

Ecossistema 
Cavernícola 

X X X 

Ocorrência de 
Espécies 

X X X 

Espeleometria X - X 

Hidrologia - - X 

Resultado (quantidade 
de atributos) 

3 2 4 

Importância no Enfoque Regional Acentuada Acentuada Acentuada 

Similaridade de cada cavidade testemunho (%) - 66,67 100 

Tabela 2 Similaridade por grupos de atributos no enfoque regional entre a cavidade BM157 alvo de 

pedido de supressão e as cavidades objeto da proposta de compensação da Belocal BM141 e BM 142. 

(Fonte Spelayon, 2017) 

Nota: * Resultado minimamente significativo para ser considerado na classificação do grau de relevância, ou 

seja, que o resultado final da análise foi superior a 90 (IN MMA nº 2/2017). 

 

 Considerando o enfoque local, a cavidade BM157, apresenta 03 grupos de atributos - 

ocorrência de espécies, hidrologia e espeleometria, enquanto as cavidades propostas como 

testemunho (BM141 e BM142) pontuam apenas nos atributos associados à ocorrência de 

espécies e a espeleometria (Tabela 3). Dessa forma, a similaridade entre as cavidades foi de 

66,67% para os grupos de atributos do enfoque local. 

Cavidades BM 157 BM 141 BM 142 

Status Supressão Testemunho Testemunho 

Grupo de atributos no Enfoque Local que 
obtiveram resultados minimamente 

significativos* 

Ocorrência de 
Espécies 

X X X 

Espeleometria X X X 
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Hidrologia X - - 

Resultado (quantidade 
de atributos) 

3 2 2 

Importância no Enfoque Local Significativa Significativa Significativa 

Similaridade de cada cavidade testemunho (%) - 66,67 66,67 

Tabela 3 Similaridade por grupos de atributos no enfoque local  entre a cavidade alvo de pedido de 

supressão e as cavidades objeto da proposta de compensação da Belocal  (Fonte Spelayon, 2017).  

Nota: * Resultado minimamente significativo para ser considerado na classificação do grau de relevância, ou 

seja, que o resultado final da análise foi superior a 90 (IN MMA nº 2/2017). 

 

 Considerando o fato das cavidades sugeridas pela Belocal para compensação estarem 

inseridas em um maciço rochoso no qual são verificadas outras cavidades que podem 

apresentar porcentagem de similaridade superior ao apresentado pela cavidade BM 141 a 

equipe técnica da SUPRAM CM entendeu ser necessário uma análise das demais cavidades, 

afim de buscar uma cavidade com maior similaridade com a cavidade BM 157 do que a 

caverna BM141.  

 Além da existência de outras cavidades no empreendimento que poderiam ser 

utilizadas para compensação, esse posicionamento foi ainda subsidiado pelas análises 

realizadas pelo estudo de relevância, as quais demonstram a influência da espeleometria 

sobre a fauna cavernícola. De acordo com o estudo, o desnível e a área das cavidades 

constituem fatores determinantes na estruturação da comunidade cavernícola, com maiores 

valores de riqueza de espécies observados em cavidades com maior área e de maior 

declividade. Nestas cavidades, a conformação do piso pode favorecer a entrada de recurso e 

água no sistema, fatores que podem afetar a riqueza de espécies. Neste sentido, a SUPRAM 

CM, após uma avaliação pormenorizada das cavidades que compõe o maciço 1, propõe que a 

caverna BM141 seja substituída pela cavidade BM152, conforme avaliação da similaridade 

entre seus grupos de atributos apresentada a seguir.  

 

6.2.2 Proposta da SUPRAM CM para compensação espeleológica da cavidade BM 

157 com a preservação das cavidades BM 142 e BM 152 

 No enfoque regional, a cavidade BM 152 pontuou nos mesmos grupos de atributos 

pontuados pela cavidade BM157 (Tabela 4), possuindo, por este motivo, 100% de similaridade 

à ela. Dessa forma, quando comparada a cavidade BM141, é considerada uma cavidade mais 
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adequada à compensação.  

Cavidades BM 157 BM 152 

Status Supressão Testemunho 

Grupo de atributos no Enfoque Regional que 
obtiveram resultados minimamente significativos* 

Ecossistema 
Cavernícola 

X X 

Ocorrência de Espécies X X 

Espeleometria X X 

Hidrologia -  

Resultado (quantidade 
de atributos) 

3 3 

Importância no Enfoque Regional Acentuada Acentuada 

Similaridade da cavidade testemunho (%) - 100 

Tabela 4 Similaridade por grupos de atributos no enfoque regional entre a cavidade BM157 alvo de 

pedido de supressão e a cavidade BM 152 objeto da compensação proposta pela SUPRAM. 

Nota: * Resultado minimamente significativo para ser considerado na classificação do grau de relevância, ou 

seja, que o resultado final da análise foi superior a 90 (IN MMA nº 2/2017). 

 

 Com relação aos grupos de atributos do enfoque local, a similaridade entre as 

cavidades  BM152 e BM157 corresponde a 66,67%, mesmo percentual obtido pelo par de 

cavidades proposto pela empresa para a compensação (vide Tabela 6). Apenas o grupo de 

atributos associados à hidrologia apresentado pela cavidade BM157 não foi pontuado pela 

caverna BM152 (Tabela 5).  

Cavidades BM 157 BM 142 BM 152 

Status Supressão Testemunho Testemunho 

Grupo de atributos no Enfoque Local que 
obtiveram resultados minimamente 

significativos* 

Ocorrência de 
Espécies 

X X X 

Espeleometria X X X 

Hidrologia X - - 

Resultado (quantidade 
de atributos) 

3 2 2 

Importância no Enfoque Local Significativa Significativa Significativa 

Similaridade de cada cavidade testemunho (%) - 66,67 66,67 

Tabela 5 Similaridade por grupos de atributos no enfoque regional entre a cavidade BM157 alvo de 

pedido de supressão e a cavidade BM 152 objeto da compensação proposta pela SUPRAM 

Nota: * Resultado minimamente significativo para ser considerado na classificação do grau de relevância, ou 

seja, que o resultado final da análise foi superior a 90 (IN MMA nº 2/2017). 

 

 Fundamentado no § 1º do art 4° do Decreto Federal n° 6.640/2008 e considerando a 



 

 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Subsecretaria de Gestão e Regularização Ambiental Integrada 
Superintendência Regional de Meio Ambiente Central Metropolita  

 

ADENDO  
PU n° 047/2019 

28/05/2019 
Pág. 33 de 65 

 

Rua Espírito Santo, nº495, Centro – Belo Horizonte/MG, CEP:31340-160 

Telefax: (31) 3228-7704  

análise da similaridade das cavidades apresentadas, a equipe da SUPRAM CM propõe a 

substituição da cavidade BM141 proposta pelo empreendedor pela cavidade BM152. Assim, 

recomenda-se que a compensação pela supressão da cavidade BM 157 seja compensada 

pela preservação da BM142 e BM152 como cavidades testemunho em conjunto com a 

preservação de suas áreas de influência delimitadas no item 7 deste Adendo. 

 

7. ÁREAS DE INFLUÊNCIA DAS CAVIDADES ALVO DE COMPENSAÇÃO BM 142 

E BM 152 

 

 Este item trata da análise e delimitação da área de influência das cavidades BM142 e 

BM152, elaborada a partir do documento intitulado “Estudo de Delimitação de Área de 

Influência de Cavidades Naturais” (protocolo SIAM R0179961/2018), apresentado pelo 

empreendedor em atendimento ao § 2º do Art. 4º da Resolução CONAMA nº 347/2004, e do 

documento protocolado sob o nº SIAM R0057270/2019 em resposta às informações 

complementares solicitadas por meio do ofício nº 237/2019 DREG/SUPRAM 

CM/SEMAD/SISEMA.  
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 A área a ser preservada das cavernas alvo de compensação deverá englobar as 

cavidades em si e suas respectivas áreas de influência de forma a garantir a manutenção da 

integridade física e biológica das mesmas. Estas deverão estar localizadas na área do 

empreendimento para fins de compensação (IS/SISEMA n° 08/2017 - Revisão 1).  

 A Belocal propôs em seu estudo a determinação da área de influência das cavidades 

objeto de compensação sugeridas por ela (BM141 e BM142), que conforme o documento 

protocolado na SUPRAM-CM sob o nº R0179972/2018, considerou: o deflúvio superficial; a 

geologia;  a morfologia do relevo à montante das cavidades; os processos espeleogenéticos; 

ao transporte de sedimentos; e, ao aporte de recursos tróficos. Neste contexto, a bacia de 

contribuição hídrica foi apresentada como o limite ideal para garantir a manutenção do 

ecossistema subterrâneo.  

 Considerando que a equipe técnica da SUPRAM CM entendeu que a cavidade BM152, 

juntamente com a cavidade BM142, apresentaram maior similaridade com a cavidade alvo de 

pedido de supressão BM157, conforme apresentado no item anterior, é aqui apresentado a 

proposta de área de influência para estas cavidades testemunho. A seguir são descritos os 

delimitadores utilizados para definição da área de influência das cavidades, e sua delimitação 

final pela equipe técnica da SUPRAM CM é apresentada na Figura 10. 

 

Bacia de contribuição hídrica 

 As cavidades BM142 e BM152 estão localizadas no maciço 1, local este marcado pela 

presença de outras 15 cavidades (Figura 5). Neste maciço os afloramentos rochosos se 

destacam em meio à vegetação densa, com árvores de médio à grande porte. Bordejando este 

maciço ocorre vegetação rasteira.   

 A região de contribuição hídrica do conjunto de cavidades, no qual inclui as cavidades 

BM142 e BM152, está relacionada ao alto topográfico do maciço 1 (Figura 3 e Figura 4). O 

fluxo é direcionado para leste até o lago do barramento artificial logo a jusante. Uma estrada 

rural não pavimentada contorna os limites noroeste e norte.  
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Figura 3 Destaque para as linhas de fluxo das águas superficiais no maciço 1, indicado pelo retângulo 
na cor rosa. Fonte: Spelayon, 2018 (documento SIAM nº R0179961/2018). 
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Figura 4 Perfil topográfico representando o relevo do maciço 1, com o posicionamento esquemático de 
cavidades (baseado na topografia de detalhe da área). O eixo referente às cotas altimétricas foi 
exagerado 2x para melhor visualização na figura. Fonte: Spelayon, 2018 (documento SIAM nº 
R0179961/2018). 

 

 A bacia de contribuição hídrica superficial (Figura 5) de todas as cavidades do maciço 1 

compreende a microbacia de cada uma das cavidades. Avaliando apenas o contexto das 

cavidades BM142 e BM152, possivelmente com um levantamento topográfico preciso e um 

estudo detalhado da distribuição hídrica superficial e subterrânea, haveria a possibilidade de 

se estabelecer a área de contribuição hídrica das duas cavidades de forma restritiva. Contudo, 

como não foram apresentados tais estudos e uma vez que as duas cavidades estão em um 

maciço que possui diversas possibilidades de conexões hidrológicas, entende-se que a bacia 

de contribuição deve ser compreendida como o maciço em si.    
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Figura 5  Delimitação da área de contribuição hídrica das cavidades do maciço 1 indicada pelo poligonal 
na cor azul; linhas na cor alaranjada indica a curva de nível; e, círculos na cor amarela a localização das 
cavidades.  

 

 A cavidade BM142 desenvolve-se na porção norte do maciço calcário enquanto a 

cavidade BM152 encontra-se localizada na porção sul. Ressalta-se que a BM142 tem sua 

entrada voltada para área distante da intervenção minerária. O afloramento apresenta-se 

maciço em sua porção norte (Figura 6 a e b) e descomprimido com predominância de blocos e 

depósitos de tálus na porção nordeste do mesmo (Figura 6 c).  Já na porção sul próximo a 

cavidade BM 152 este apresenta-se com trechos maciços e descomprimido (Figura 6 d) com 

presença de blocos e matacões. Ao longo deste maciço há lapiás do tipo fissural e alveolar, 

além de fraturas subverticalizadas.   
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Figura 6  (A e B) vista para o maciço próximo à entrada da cavidade BM 142 na porção norte 
do maciço 1; (C) predominância de blocos na porção nordeste do maciço 1; e (D) maciço 
descontinuo recoberto por vegetação. 

 

Caracterização fitofisionômica do entorno das cavidades 

 No geral, a vegetação encontrada na área do empreendimento encontra-se bastante 

descaracterizada, em função do longo histórico de atividades antrópicas desenvolvidas na 

região, como a implantação de infraestrutura, criação de gado e mineração. 

 De acordo com o estudo apresentado, além da vegetação típica desenvolvida sobre os 

afloramentos calcários da região, formada por Floresta Estacional Decidual, na região do 

maciço 1 são também observadas espécies exóticas de uso ornamental, forrageiras e 

frutíferas, associada à antiga sede de propriedade rural instalada no local, que embora 
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descaracterizem parcialmente a feição original da paisagem, atuam como uma faixa de 

proteção do maciço contra a influência dos impactos da mineração. O empreendedor propôs o 

enriquecimento da vegetação na área, sendo a execução do projeto técnico de reconstituição 

da flora apresentado objeto de condicionante deste Adendo. 

 

Identificação dos substratos orgânicos e das vias de aporte de recursos e 

caracterização do sistema trófico das cavidades 

 Nas cavidades BM142 e BM152 foram registrados como substratos orgânicos material 

vegetal, detritos e raízes, sendo que na cavidade BM142 foram ainda identificados guano e 

carcaças. Considerando o conjunto das demais cavidades inseridas no maciço 1, predominam 

como substratos orgânicos raízes, detritos e material vegetal. 

 A caracterização do sistema trófico das cavidades foi realizada a partir da identificação 

das guildas alimentares predominantemente registradas pelo estudo. Diante da ausência de 

conhecimento mais aprofundado sobre os aspectos da história natural de muitos invertebrados 

cavernícolas do país, a classificação das guildas foi realizada considerando o nível hierárquico 

das famílias. Conforme os resultados apresentados, no maciço 1 predominam organismos 

predadores, com 40% das famílias registradas classificadas nesta guilda, seguida por 

detritívoros e fitófagos, com 36% das famílias assim classificadas. 

 De acordo com o estudo apresentado, a contribuição de trogloxenos, acidentais e de 

sistemas radiculares com o aporte de nutrientes para as cavidades é pouco expressiva, sendo 

esse predominantemente realizado por meio da água e dos ventos. Dessa forma, a 

conservação da bacia de contribuição hídrica com sua vegetação, topografia, fluxo hídrico e 

sedimentar seria suficiente para manutenção do aporte energéticos por esses agentes. 

 

Conectividade subterrânea 

 A conectividade subterrânea foi avaliada a partir da análise da distribuição das espécies 

troglóbias/troglomorficas registradas pelo diagnóstico bioespeleológico. Nas cavidades BM142 

e BM152 foram identificadas os morfótipos Pseudosinella sp. 1, e na cavidade BM152 também 

houve o registro de P.ambigua. Esses morfótipos encontram-se amplamente distribuídos na 

área do empreendimento, sendo também registrados nas cavidades dos demais maciços 
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(Figura 7). 

 

Figura 7  Distribuição das morfoespécies troglóbias/troglomórficas nos diferentes maciços inseridos na 
área da Mineração Belocal. Fonte: Spelayon, 2018 (documento SIAM R0179961/2018). 

 

 Além desses morfótipos, considerando as demais cavidades do maciço 1, houve ainda 

o registro da morfoespécie Parrhopalites sp.10, também registrada em cavidades dos maciços 

2 e 4.  

 De acordo com o estudo, as estruturas do empreendimento estão instaladas no entorno 

dos Maciços desde a década de 70 e os acessos que ligam essas estruturas segregam o 

Maciço 1 ao norte e os demais maciços ao sul. Assim, considerando o contexto atual da área, 

a possibilidade de unificação dos maciços com registro das morfoespécies troglóbias em uma 
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mesma área de influência torna-se impraticável, tendo em vista a impossibilidade de 

restauração do ambiente subterrâneo entre os maciços. 

 

Sismografia 

 No que tange, a temática sismografia, o estudo da ELO Meio Ambiente responsável 

pela simulação sísmica da Mina Norte e Sul, obteve como resultado do monitoramento 

sismográfico (Figura 8) o modelo comportamental de projeção sísmica para as cavidades. A 

partir deste comportamento foi projetado o nível de vibração na área da Mina Norte e Sul. Os 

níveis de vibração nas proximidades do maciço 1 foram inferiores a 1,2 mm/s (Figura 8), sendo 

esse dentro do  critério de segurança preliminar de nível de vibração (PPV) igual a 5,0 (cinco) 

mm/s estabelecido pelo documento do CECAV Sismografia Aplicada à Proteção do Patrimônio 

Espeleológico: Orientações Básicas à Realização de Estudos Ambientais (ICMBIO, 2016), e 

cerca de 14 vezes inferior ao limite admissível de 15 mm/s, preconizado pela vigente NBR 

9653/2018 (Guia para avaliação dos efeitos provocados pelo uso de explosivos nas 

minerações em áreas urbanas).  

 A análise da projeção sismográfica considerou oito locais passiveis de desmontes, 

estabelecendo os pontos de maior e de menor criticidade em potencial. A partir de tais 

simulações foi exposto as regiões de maior e de menor restrição operacional quanto às 

emissões de vibração sentida nas cavidades de interesse (Figura 9).  

 Como resultado a ELO Meio Ambiente constatou que para as distâncias superiores a 

200m das cavidades a CME admissível é superior a 180 kg (Figura 9), equivalente a três 

vezes o padrão operacional de CME comumente empregado na cava da Mineração Belocal 

Ltda, que é da ordem de 60 kg.  
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Figura 8  Localização dos desmontes de rocha utilizados para a análise sismográfica e os resultados 
obtidos para os pontos de monitoramento no maciço 1. Fonte: Spelayon, 2018 (documento SIAM 
R0179961/2018). 

 

 Para as vibrações proveniente das demais atividades operacionais do empreendimento, 

faz-se necessário realizar monitoramento sismográfico específico, como indicado no Anexo I 

deste documento, com vistas, a quantificar e avaliar as atividades indicadas como passíveis de 

criticidade no tocante à emissão de vibração, bem como confirmar o cenário tendencial 

indicado nos estudos.  
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Figura 9  Mapeamento dos limites de carga máxima por espera admissíveis ao longo da cava da 
Mineração BELOCAL Ltda. Fonte: Spelayon, 2018 (documento SIAM R0179961/2018).  

 

Delimitação final da área de influência das cavidades BM142 e BM152 

 De maneira geral, para a delimitação da área de influência considerou-se: a bacia de 

contribuição hídrica; o limite dinâmico da sismografia; uma área maior que engloba todo o 

maciço onde as cavidades estão inseridas; o entorno com vegetação preservada; e o limite 

natural da topografia. A somatória destes fatores culminou na área indicada na Figura 10 para 

as cavidades objeto da compensação proposta pela SUPRAM CM (BM142 e BM152). Os 

vértices da área de influência definida neste Adendo encontram-se no Anexo II. 

 Destaca-se que caso a proposta de compensação ora apresentada seja aprovada pela 

CMI/COPAM, as cavidades BM142 e BM152 passar a apresentar o atributo contido no inciso X 

do §4º do Art.2º do Decreto Federal nº 6.640/2008 (cavidade testemunho), recebendo assim 

grau máximo de relevância, sendo vedada a realização de impactos negativos irreversíveis 

nessas cavidades e em sua área de influência, nos termos da legislação vigente. Ressalta-se 

que toda a área de influência definida neste Adendo encontra-se dentro dos limites da 

propriedade da empresa Mineração BELOCAL Ltda, conforme demonstrado no documento 

protocolado R0027660/2019. 

 Como forma de salvaguardar a proteção das cavidades testemunho, o empreendedor 
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informou que irá instituir servidão na área das cavidades. Assim, será condicionante da 

supressão da cavidade BM157 a apresentação de averbação, à margem da inscrição da 

matrícula do imóvel efetuada no Registro de Imóveis competente, das coordenadas e 

delimitações da área que engloba as cavidades testemunho e suas respectivas áreas de 

influência definidas neste Adendo.  

 A área de influência para esse conjunto de cavidades é limitada ao sul pela cava da 

Mina Norte, sendo que uma via de acesso da cava contorna a área de preservação. No local é 

possível identificar particulados finos de coloração clara depositados sobre galhos e folhas das 

árvores. A oeste e ao norte, há uma estrada rural não pavimentada que é a fronteira da área 

proposta. Essa estrada pertence à propriedade limítrofe e segue para o interior da propriedade 

da Mineração Belocal, para o local onde existia a antiga sede da Fazenda Caxambu. O trânsito 

de veículos nesta estrada é baixo, com circulação restrita à fazenda limítrofe. Em cavidades 

localizadas próximo ao limite norte é possível verificar a ocorrência de visitação esporádica. A 

leste, a área de influência das cavidades do maciço 1 é limitada pela bacia artificial de 

acumulação de água meteórica.    

 

Figura 10  Área de influência das cavidades testemunho (maciço 1), delimitada em verde. 

8. AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL SOBRE O PATRIMÔNIO ESPELEOLÓGICO 
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Este item trata da análise dos impactos ambientais do empreendimento sobre as cavidades 

alvo do pedido de intervenção (BM157 e BM158) e sobre as cavidades propostas como 

cavidades testemunho (BM142 e BM152) e respectiva área de influência, elaborada a partir do 

documento “Estudo de Delimitação da Área de Influência de Cavidades Naturais Subterrâneas 

e Avaliação de Impactos sobre o Patrimônio Espeleológico – Mina Norte” (protocolo nº 

R0179961/2018). 

 De acordo com o documento avaliado foram levantados os potenciais impactos 

ambientais, no que tange: as cavidades do maciço 1; a área de influência proposta para as 

mesmas e apresentadas no item anterior; e o entorno de 250 m das cavidades. Na sequência 

será apresentada a descrição de cada impacto e suas medidas mitigadoras. A Tabela 7 

apresenta a classificação dos impactos ambientais quanto aos critérios: ocorrência; natureza; 

magnitude; temporalidade; reversibilidade; sinergia. 

   

 Degradação da qualidade do ar  

 Em parte da área de influência proposta para as cavidades testemunho BM 142 e BM 

152 localizadas no maciço 1, há o acúmulo de particulados sobre a vegetação e os 

afloramentos de rocha. Os particulados são gerados a partir das atividades desenvolvidas no 

empreendimento tais como o beneficiamento do calcário,: desmonte de rocha; britagem; 

estocagem e transporte do material. Para o maciço 1 o impacto é visualizado na borda da área 

de influência das cavidades que é limitada por estrada de rodagem no interior da mina, 

especificamente na porção sul.   

 De acordo com o estudo de dispersão atmosférica, apresentado no documento de 

resposta às informações complementares (protocolo SIAM R0057270/2019), parte da área de 

influência das cavidades do maciço 1 encontra-se sobreposta a área onde a concentração 

simulada de material particulado total (MPT) apresenta valores máximos, considerando a 

concentração média obtida no intervalo de 24 h; com impactos potenciais predominantemente 

sobre a cavidade BM128. 

 Como medidas mitigadoras deste impacto, o empreendedor instalou na porção sul do 

maciço 1, placas metálicas para evitar que os particulados atinjam as cavidades e sua área de 

influência. A instalação dessas placas foi sugerida pela SUPRAM CM e segundo informado no 
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estudo tem se mostrado efetiva para diminuição local da deposição do particulado.  

 Adicionalmente, o empreendedor informou que irá ampliar a cortina vegetal no entorno 

da área de influência, visando minimizar a propagação de particulados e avanço da deposição 

de poeira. Foi apresentado projeto técnico para a implantação da cortina arbórea (documento 

SIAM R0057270/2019), sendo a comprovação de sua implantação condicionada neste 

Adendo. De maneira geral, o maciço 1 possui vegetação densa o que impede parcialmente 

que o particulado em suspensão atinja as áreas mais próximas das cavidades e o interior das 

mesmas.  

 Com objetivo de verificar a eficácia dessas medidas, será condicionante desse Adendo 

a realização do monitoramento de particulados na área de influência das cavidades do maciço 

1 e seus efeitos sobre a fauna subterrânea, conforme programa de monitoramento proposto no 

documento de resposta as informações complementares (protocolo SIAM R0057270/2019) e 

ajustes acordados em reunião, conforme Ata de Reunião nº 48/2019. 

 

 Degradação do Ambiente Sonoro  

 Este impacto está relacionado a operação dos britadores, tráfego de veículos, 

detonação na cava e poderá ocasionar ruídos que, por sua vez, poderão resultar no 

afungentamento ou afetar negativamente a fauna cavernícola. Como indicado pela Belocal 

estas estruturas não serão instaladas próximas ao maciço 1, mas devido a propagação sonora 

poderá atingir as cavidades do referido maciço.    

 Trogloxenos foram registrados nas cavidades XXX do maciço 1. O estudo alega que a 

frequência sonora emitida pelos britadores é inferior ao pico sensitivo de audição dos 

morcegos (20.000 Hz - faixa do ultrassom) e, por isso, não seriam necessárias medidas 

mitigadoras ou preventivas para este impacto sobre os quirópteros. Entretanto, a literatura 

demonstra que os quirópteros são sensíveis à perturbação sonora, sendo esta capaz de 

promover alterações em seus padrões de comunicação ou mesmo reduzir a eficiência de 

forrageamento dos quirópteros2. 

 Para controle desse impacto, o empreendedor propõe o reforço no sistema de cortina 

                                                

2 2. Shannon et al. 2016. A synthesis of two decades of research documenting the effects of 
noise on wildlife. Biological Reviews 91: 982-1005. 
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vegetal no entorno da área de influência das cavidades do maciço 1, de maneira a minimizar a 

transmissão de ruído para a área de influência. Com o objetivo de avaliar a eficácia dessa 

medida e acompanhar os impactos da perturbação sonora sobre os quirópteros, em reunião 

realizada com o empreendedor e a consultoria ficou acordado que o programa de 

monitoramento bioespeleológico a ser desenvolvido deverá também comtemplar o 

monitoramento das atividades acústicas dos quirópteros na área de influência das cavidades, 

sendo a execução desse programa condicionada neste Adendo. 

 

 Alteração na Integridade Estrutural do Maciço  

A emissão de vibração no empreendimento pode ser oriunda da perfuração e desmonte de 

rocha e das demais atividades operacionais da mineração, tais como: o tráfego de veículos de 

carga nas vias internas; o carregamento dos caminhões nas frentes das bancadas e o seu 

descarregamento tanto na britagem, quanto na pilha de estéril; e, a operação de equipamentos 

de britagem e beneficiamento do minério. No caso do patrimônio espeleológico identificado no 

maciço 1, segundo consta nos estudos, não são previstas operações com explosivos nas suas 

proximidades. Para as demais atividades inerentes a mineração este impacto poderá ocorrer 

externamente à área de influência proposta para as cavidades BM142 e BM152.  

Nos desmontes de rocha com utilização de explosivos para a lavra do minério, as vibrações 

sísmicas vêm sendo avaliadas por meio de monitoramentos com sismógrafos de engenharia, 

conforme citado no item anterior. Este monitoramento tem como objetivo a construção da 

curva de atenuação da vibração em função da carga máxima por espera e da distância dos 

desmontes em relação às cavidades e pode orientar a operação da mina para que esta 

aconteça sem alterar a integridade física das cavidades. 

Os estudos que compõe os autos do processo, apontam que a velocidade de vibração de 

partículas para as demais atividades é baixa, com potencial pequeno para causar danos à 

integridade física das cavidades. Para a fauna, a fonte de vibração contínua é a britagem 

terciária que, contudo, se situa distante das cavidades BM142 e BM152 e área de influência 

proposta. Como condicionante deste PU será prevista a elaboração de estudo de avaliação 

sismográfica para caracterizar o nível de vibração das demais estruturas da mina, a fim de 

conhecer o potencial deste impacto nas cavidades testemunho.  
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 Visitação nas Cavidades  

O estudo em avaliação constatou que há cavidades com presença de pichação. Esses 

impactos são causados por visitação esporádica, possivelmente de funcionários e/ou 

moradores da região. Este impacto não está relacionado às operações do empreendimento. 

Mesmo tal impacto ambiental tendo baixa possibilidade de ocorrência nas cavidades 

testemunho, optou-se por considera-lo como uma adoção preventiva.   

Na “Tabela 30: Avaliação do Impacto visitação relacionada à área dos Maciços 1 e 2” do 

estudo avaliado consta que o presente impacto ambiental apresenta temporalidade irreversível 

para a área de influência proposta e o entorno de 250 metros das cavidades. A equipe da 

SUPRAM-CM entende que este impacto tem temporalidade reversível e que possivelmente 

essa classificação tenha sido apenas um equívoco na digitação da tabela, visto que, o 

parágrafo que descreve o mesmo impacto apresenta tal impacto como sendo reversível.   

Como medida mitigadora, a Mineração Belocal propôs a melhoraria no cercamento das áreas, 

além de promover a educação ambiental para os seus funcionários e a comunidade em geral. 

A educação ambiental deverá ter como foco o repasse de informações/instruções, de modo a 

proporcionar ao indivíduo uma maior compreensão da necessidade de se preservar o 

patrimônio espeleológico, e como suas atitudes poderão impactar negativamente tal ambiente. 

Ressalta-se que o PEA foi apresentado no âmbito do processo de licenciamento. 

 

 Alteração da cobertura vegetal  

De acordo com o estudo e Auto de Fiscalização 123883/2016, notava-se a presença de gado 

na área de entorno do maciço 1, com riscos potenciais de invasão das cavidades pelo gado, 

promovendo quebra de espeleotemas e a compactação do solo pelo pisoteio. 

Atendendo à determinação da SUPRAM CM, o empreendedor realizou diversas medidas para 

evitar a entrada do gado no local, com a instalação de cercamento da área e de placas de 

advertência, além de eliminação das porteiras existentes. Foi informado que as medidas 

adotadas têm sido suficientes para evitar a entrada do gado no maciço 1 e que apenas em 

parte do entorno de 250 m das cavidades do maciço 1 ocorre a atividade do gado, em área 

fora dos limites de propriedade do empreendedor. 

Embora as medidas adotadas pela empresa possam ser efetivas para o controle de acesso do 

gado ao maciço 1, e este impacto esteja atualmente controlado, verifica-se que a presença do 
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gado no passado promoveu a substituição da vegetação nativa por exóticas em alguns pontos 

da área de influência das cavidades do maciço 1. Dessa forma, para mitigação desse impacto, 

a vegetação deverá ser reabilitada, conforme Projeto Técnico de Reconstituição da Flora 

apresentado no documento de resposta às informações complementares R0057270/2019. 

 

 Perda do Patrimônio Espeleológico 

Com a instalação e operação do empreendimento, serão ocasionados impactos negativos 

irreversíveis sobre as cavidades BM157 e BM158, com a completa supressão das mesmas e 

perda do patrimônio espeleológico associado. Este impacto será mitigado mediante a 

aprovação da proposta de compensação espeleológica apresentada neste Adendo, caso 

aprovado pela CMI/COPAM.  

Adicionalmente, considerando que a supressão das cavidades BM157 e BM158 promoverá a 

perda de habitat subterrâneo e que tal impacto não pode ser mitigado,  a equipe técnica da 

SUPRAM CM entende que a intervenção a ser realizada no maciço onde estão inseridas 

essas cavidades constitui um cenário oportuno para geração de conhecimentos acerca da 

distribuição da fauna subterrânea em diferentes perfis de profundidade da rocha, de maneira a 

aprofundar as discussões quanto a possibilidade de se conciliar as atividades minerárias com 

a conservação da fauna subterrânea.  

Assim, em reunião realizada com o empreendedor foi acordada a realização de um programa 

de amostragem da fauna de invertebrados subterrâneos em profundidade, à medida em que 

houver a intervenção no maciço e o aprofundamento da cava. Para tanto, será condicionante 

deste Adendo a apresentação de um plano de trabalho, contendo, minimamente, o 

planejamento da lavra na Mina Sul e os métodos e procedimentos para amostragem da fauna, 

devendo o mesmo ser executado após a aprovação da SUPRAM CM.  Adicionalmente, com o 

objetivo de acompanhar a efetivação dos impactos previstos do empreendimento sobre a 

fauna subterrânea, bem como a eficácia das medidas de controle propostas, será também 

condicionante deste Adendo a realização do programa de monitoramento da fauna 

subterrânea, conforme programa proposto no documento protocolado sob o nº SIAM 

R0057270/2019 e ajustes acordados em reunião, conforme Ata de Reunião nº 48/2019.
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Tabela 6 Matriz de avaliação dos impactos ambientais sobre as cavidades naturais subterrâneas do maciço 1 

Cavidades do Maciço 1 

Impacto Ambiental 

Critérios 

Ocorrência Natureza Magnitude Temporalidade Reversibilidade Sinergia 

Degradação da qualidade do ar Potencial Negativo Média Curto prazo Reversível Cumulativo/Sinérgico 

Degradação do Ambiente Sonoro Potencial Negativo Pequena Longo prazo Reversível Cumulativo/Sinérgico 

Visitação nas Cavidades Efetiva Negativo Pequena Curto Prazo Reversível Não Cumulativo/Sinérgico 

Área de Influência Proposta 

Impacto Ambiental 

Critérios 

Ocorrência Natureza Magnitude Temporalidade Reversibilidade Sinergia 

Degradação da qualidade do ar Efetivo Negativo Médio Curto prazo Reversível Cumulativo/Sinérgico 

Degradação do Ambiente Sonoro Potencial Negativo Média Longo prazo Reversível Cumulativo/Sinérgico 

Visitação nas Cavidades Potencial Negativo Pequena Curto prazo Reversível Cumulativo/Sinérgico 

Alteração na Integridade Estrutural do Maciço Potencial Negativo Média Curto prazo Irreversível Cumulativo/Sinérgico 

Alteração da cobertura vegetal  Efetiva Negativo Pequena Curto prazo Reversível Não Cumulativo/Não Sinérgico 
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9. CONTROLE PROCESSUAL 

 

 O presente adendo ao parecer tem por objetivo analisar a proposta de compensação espeleológica 

apresentada pela Mineração Belocal Ltda., tendo em vista a necessidade do empreendedor em ocasionar 

impacto negativo irreversível (supressão) nas cavidades BM 157 e BM 158 e suas respectivas áreas de 

influência. A referida proposta fora apresentada em cumprimento à condicionante n° 27 que assim 

determinou: 

Apresentar nova proposta de compensação espeleológica, após a conclusão da 
realização dos novos estudos espeleológicos, caso haja interesse em ocasionar 
impacto negativo irreversível nas cavidades BM157 e BM 158 e suas respectivas áreas 
de influência. Prazo: 365 dias. 

 

 O empreendedor apresentou a proposta em 25/10/2018, protocolo SIAM R0179972/2018, a qual 

fora analisada neste parecer. Para análise da execução de impactos negativos irreversíveis é necessário 

avaliar qual o grau de relevância das cavidades a serem impactadas. 

 Neste contexto, o Decreto Federal n° 6640/2008, em seu art. 4°, dispõe que:  

 
Art. 4

o
  A cavidade natural subterrânea classificada com grau de relevância alto, médio ou 

baixo poderá ser objeto de impactos negativos irreversíveis, mediante licenciamento 
ambiental.  
 
§ 1

o
  No caso de empreendimento que ocasione impacto negativo irreversível em cavidade 

natural subterrânea com grau de relevância alto, o empreendedor deverá adotar, como 
condição para o licenciamento ambiental, medidas e ações para assegurar a 
preservação, em caráter permanente, de duas cavidades naturais subterrâneas, com 
o mesmo grau de relevância, de mesma litologia e com atributos similares à que 
sofreu o impacto, que serão consideradas cavidades testemunho.  
 
§ 2

o
  A preservação das cavidades naturais subterrâneas, de que trata o § 1

o
, deverá, 

sempre que possível, ser efetivada em área contínua e no mesmo grupo geológico da 
cavidade que sofreu o impacto.  
 
§ 3

o
  Não havendo, na área do empreendimento, outras cavidades representativas que 

possam ser preservadas sob a forma de cavidades testemunho, o Instituto Chico Mendes 
poderá definir, de comum acordo com o empreendedor, outras formas de compensação.  
 
§ 4

o
  No caso de empreendimento que ocasione impacto negativo irreversível em cavidade 

natural subterrânea com grau de relevância médio, o empreendedor deverá adotar 
medidas e financiar ações, nos termos definidos pelo órgão ambiental competente, 
que contribuam para a conservação e o uso adequado do patrimônio espeleológico 
brasileiro, especialmente das cavidades naturais subterrâneas com grau de 
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relevância máximo e alto.  
 
§ 5

o
  No caso de empreendimento que ocasione impacto negativo irreversível em cavidade 

natural subterrânea com grau de relevância baixo, o empreendedor não estará obrigado a 
adotar medidas e ações para assegurar a preservação de outras cavidades naturais 
subterrâneas.” (grifo nosso) 

 
 No caso em análise, verificou-se que a cavidade BM 158 possui grau de relevância médio e a 

cavidade BM 157 possui grau de relevância alto. 

 Desse modo, o impacto negativo irreversível que será causado com a supressão da cavidade BM 

158 será compensado por meio da adoção de medidas e/ou financiamentos de ações que contribuam para 

a conservação do patrimônio espeleológico, conforme §4º, do art.4º, do Decreto Federal nº 6.640/2008.  

 Visando ao cumprimento da referida obrigação legal, o empreendedor protocolou perante a 

SUPRAM-CM proposta, conforme indicado pela Instrução de Serviço SISEMA nº 08/2017, com 

medidas que consistem em elaborar e executar o projeto luminotécnico e projeto elétrico do circuito 

de iluminação do Parque Estadual do Sumidouro e da Portaria do museu Peter Lund, o que se 

justifica pela deficiência no sistema de iluminação atual apontado como problema pelo então gestor 

do parque, Sr. Leonardo Quirino da Costa Pereira. 

 A equipe técnica da Supram acatou a medida proposta pelo empreendedor, realizando 

adequações em conjunto com a gestão do Parque Estadual do Sumidouro, visando ao melhor 

atendimento das demandas e necessidades desta unidade de conservação. 

 Assim, caso este adendo seja deferido pela Câmara de Atividades Minerárias – CMI-, o 

empreendedor deverá celebrar Termo de Compromisso de Compensação Espeleológica (TCCE) 

junto à SUPRAM CM e ao IEF (Parque Estadual do Sumidouro), visando ao detalhamento da 

execução das ações ora expostas. 

 Por sua vez, para a compensação do impacto negativo irreversível que será causado na cavidade 

BM 157 e em sua área de influência, o empreendedor apresentou o Plano de Compensação 

Espeleológica (protocolo n° R0179972/2018) o qual previa a preservação como cavidade testemunho 

das cavernas BM-141 e BM-142 localizadas no maciço 1 da Mina Norte. No entanto, a equipe técnica 

da SUPRAM CM verificou a necessidade de substituir a cavidade BM-141 pela cavidade BM-152, por 

entender que o pressuposto “similaridade de atributos” poderia ser melhor atendido.  

 Neste sentido, a SUPRAM propõe que a caverna BM141 seja substituída pela cavidade 

BM152 a fim de atender ao que dispõe o §1°, do art. 4°, do Decreto Federal 6640/2008, isto é, a 
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cavidade testemunho deverá ter mesmo grau de relevância, mesma litologia e atributos similares à que 

sofreu o impacto. 

 Assim, recomenda-se que a compensação pela supressão da cavidade BM 157 seja 

compensada pela preservação da BM142 e BM152 como cavidades testemunho. 

 Caso este adendo seja deferido pela Câmara de Atividades Minerárias – CMI-, o 

empreendedor deverá celebrar Termo de Compromisso de Compensação Espeleológica (TCCE) 

junto à SUPRAM CM para fins de preservação do patrimônio espeleológico, que será concretizada 

por meio de instituição de servidão ambiental em caráter permanente nas áreas correspondentes às 

cavidades testemunho e suas respectivas áreas de influência. 

 

10. CONCLUSÃO 

 

 Diante do exposto, opina-se pelo deferimento do pedido de autorização para realização de 

impactos negativos irreversíveis nas cavidades BM157 e BM158 e em suas respectivas áreas de 

influência no âmbito da Licença de Instalação concomitante com Licença de Operação requerida pela 

Mineração Belocal Ltda. para a atividade de lavra a céu aberto – calcário -  denominada Mina Sul, 

localizada no município de Matozinhos, pelo prazo de 10 (dez) anos, condicionando, todavia, a sua 

validade, ao cumprimento das determinações contidas nos Anexos deste Adendo e o atendimento 

aos padrões da Legislação Ambiental vigente. 

 Para a supressão da cavidade BM157 de grau de relevância alto, deverão ser preservadas em 

caráter permanente as cavidades BM142 e BM152, ambas localizadas no maciço 1 na Mina Norte de 

responsabilidade da Mineração Belocal Ltda.  

 Para a compensação dos impactos irreversíveis a serem promovidos sobre a cavidade de grau 

de relevância médio (BM158) é proposta a implantação de melhorias no Parque Estadual do 

Sumidouro, situado nos municípios de Lagoa Santa e Pedro Leopoldo.  

 As orientações descritas em estudos, e as recomendações técnicas e jurídicas descritas neste 

Adendo, por meio da inclusão das condicionantes listadas no Anexo I, devem ser apreciadas pela 

Câmara Técnica de Mineração do COPAM. 

 Oportuno advertir ao empreendedor que o descumprimento de todas ou quaisquer 

condicionantes previstas ao final deste Adendo (Anexos I e II) e qualquer alteração, modificação e 
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ampliação sem a devida e prévia comunicação a SUPRAM Central Metropolitana, tornam o 

empreendimento em questão passível de autuação. 

 Considerando que seguem vigentes as condicionantes da LI+LO Nº 051/2018 de 

14/06/2018,referente ao PA 00147/1989/020/2011, estas serão apresentadas no Anexo II deste PU. 

 Cabe esclarecer que a Superintendência Regional de Regularização Ambiental Central 

Metropolitana não possui responsabilidade técnica e jurídica sobre os estudos ambientais 

apresentados nesta licença, sendo a elaboração, instalação e operação, assim como a comprovação 

quanto a eficiência destes de inteira responsabilidade da(s) empresa(s) responsável(is) e/ou seu(s) 

responsável(is) técnico(s). 

 

 

 

 

 

11. ANEXOS 

Anexo I: Condicionantes do Adendo à LI+LO da Mineração Belocal Ltda. (Novas Condicionantes) 

Anexo II: Condicionantes da LI+LO Nº 051/2018 da Mineração Belocal Ltda. (Condicionantes originais 
com redação atualizada) 

Anexo III: Vértices da área de influência das cavidades do maciço 1 com coordenadas planas, projeção 

UTM, fuso 23K, datum SIRGAS 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Subsecretaria de Gestão e Regularização Ambiental Integrada 
Superintendência Regional de Meio Ambiente Central Metropolita  

 

ADENDO  
PU n° 047/2019 

28/05/2019 
Pág. 55 de 65 

 

Rua Espírito Santo, nº495, Centro – Belo Horizonte/MG, CEP:31340-160 

Telefax: (31) 3228-7704  

Anexo I 

Processo COPAM : Nº: 00147/1989/020/2011 Classe: 4/G 

  

Empreendedor: Mineração Belocal Ltda 

Atividade:  Lavra a céu aberto sem tratamento ou com tratamento a seco – minerais não metálicos, exceto em 

áreas cársticas ou rochas ornamentais e de revestimento  (A-02-07-0) - DN 74/2004 

Referência: CONDICIONANTES DA LI + LO PRAZO: 10 (dez) anos. 

ITEM DESCRIÇÃO PRAZO 

32 

 
Comprovar o cadastro, no banco de dados CANIE, de todas as cavidades 
naturais subterrâneas contempladas nos estudos do empreendimento, 
inclusive das cavidades testemunho e das cavidades a serem suprimidas. 
 

120 (cento e vinte) 
dias. 

33 

 
Apresentar arquivos digitais contendo os shapes com a identificação e as 
projeções horizontais das cavidades naturais subterrâneas abordadas 
neste Adendo (BM141, BM142, BM152, BM157 e BM158) e as poligonais 
das respectivas áreas de influência, descrevendo-se também os atributos 
de cada cavidade e área de influência, conforme tabelas do Anexo V e 
demais especificações técnicas previstas na Resolução Conjunta 
SEMAD/FEAM/IEF/IGAM nº 2.684,de 3 de setembro de 2018, bem como 
as tabelas de atributos e demais requisitos. 
 

15 (quinze) dias. 

34 

 
Realizar a delimitação física das áreas de influência das cavidades naturais 
subterrâneas definidas como testemunho BM142 e BM152, bem como 
sinalizar através de placas indicativas a proibição de intervenção. 
Apresentar comprovação via relatório fotográfico. 
 

30 (trinta) dias. 

35 

 
Assinar Termo de Compromisso de Compensação Espeleológica (TCCE) 
firmado junto à SUPRAM CM e IEF (Parque Estadual do Sumidouro) cujo 
objeto será a adoção de medidas e/ou financiamentos de ações que 
contribuam para a conservação do patrimônio espeleológico descritos neste 
Parecer Único. 
 

Antes da intervenção 
na cavidade natural 

subterrânea BM158 e 
em sua área de 

influência 

36 
Apresentar à SUPRAM CM e ao IEF (Parque Estadual do Sumidouro) 
projetos conceituais: luminotécnico; elétrico e de atualização e ampliação 
do sistema de monitoramento de vídeo no Parque Estadual do Sumidouro 

90 (noventa) dias. 

37 

 
Assinar Termo de Compromisso de Compensação Espeleológica (TCCE) 
referente à preservação das cavidades BM142 e BM152 junto à SUPRAM 
CM para averbação no Cartório de Títulos e Documentos seguido de sua 
respectiva publicação em periódico regional  

 
Antes da intervenção 
na cavidade natural 

subterrânea BM157 e 
em sua área de 

influênia 
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38 

 
Apresentar comprovante de averbação, na matrícula do imóvel, das 
coordenadas geográficas da poligonal correspondente às cavidades 
testemunho BM142 e BM152 e respectivas áreas de influência definida 
neste Adendo. 
 

10 (dez) dias 
contados da data da 

averbação. 

39 

 
Submeter à aprovação da SUPRAM CM programa de mapeamento 
geoestrutural e fotográfico detalhado das cavidades testemunho BM142 e 
BM152. O programa deverá ocorrer em um evento único e contemplar a 
descrição da metodologia a ser utilizada, incluindo os métodos previstos 
para o mapeamento das zonas de fragilidade/risco nas cavidades. 
 

30 (trinta) dias . 

40 
 
Executar programa de mapeamento geoestrutural e fotográfico detalhado 
das cavidades testemunho (BM142 e BM152) em  um evento único. 

 
Antes da intervenção 
na cavidade natural 

subterrânea BM157 e 
em sua área de 

influência 
 

41 

 
Submeter à aprovação da SUPRAM CM programa de monitoramento da 
integridade da área de influência (AI) das cavidades testemunho BM142 e 
BM152. O programa, deverá contemplar no mínimo a sugestão de 
periodicidade e descrição da metodologia a ser realizada. 
 

30 (trinta) dias após a 
aprovação deste 

Adendo. 

42 

 
Executar programa de monitoramento da integridade da área de influência 
(AI) das cavidades testemunho BM142 e BM152.  
 
Caso seja constatado qualquer modificação na AI das cavidades 
testemunho durante este monitoramento a SUPRAM CM deverá ser 
informada imediatamente e deverá: (i) ser apresentado à esta instituição o 
relatório técnico-fotográfico, com ART e CTF, indicando a possível origem 
destas alterações e suas consequência para o patrimônio espeleológico 
local; (ii) ser executado imediatamente campanha para verificação da 
integridade física nas cavidades testemunho, com apoio do material gerado 
no  programa de mapeamento geoestrutural e fotográfico detalhado  das 
cavidades testemunho BM142 e BM152; (iii) ser gerado um novo registro 
fotográfico de detalha das cavidades BM142 e BM152. 
 

Durante a vigência da 
licença 

43 

 
Realizar o monitoramento de particulados na área de influência e nas 
cavidades do maciço 1, conforme programa proposto no documento 
protocolado sob o nº SIAM R0057270/2019 e ajustes acordados na Ata de 
Reunião nº 48/2019. 
 

Durante a vigência da 
licença 

44 

 
Realizar monitoramento sismográfico na área de influência das cavidades 
testemunho BM142 e BM152, com vistas a viabilizar o controle das 
emissões de vibração decorrentes da operação de desmontes de rocha 
com uso de explosivos na cava de responsabilidade da Mineração Belocal 
S/A, e assegurar o atendimento ao limite de vibração expostos na 
legislação vigente, na NBR9253/2007 e nas orientações básicas à 

90 dias. 
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realização dos estudos ambientais relacionado a sismografia aplicada 
elaborado pelo do CECAV. 

45 

 
Realizar o registro e armazenamento cartográfico e fotográfico das 
cavidades BM157 e BM158 alvo de supressão, bem como inventário e 
coleta de espeleotemas e elementos geológicos, depósitos sedimentares 
químicos e clásticos e de elementos biológicos representativos do 
ecossistema cavernícola, compreendendo o resgate, transporte adequado 
e a destinação a coleções científicas institucionais. 
Este resgate de informações e materiais e de espécimes da fauna nas 
cavidades com previsão de impactos negativos irreversíveis deverá atender 
os termos do artigo 18 da IN/MMA n° 02/2017 e estar em conformidade 
com o plano de resgate protocolado R0199221/2018. 

 

Antes da intervenção 
nas cavidades 
naturais subterrâneas 
BM157 e BM158 e 
em suas respectivas 
áreas de influência 

46 

 
Apresentar relatório técnico-fotográfico acompanhado de registro de 
responsabilidade técnica junto ao conselho profissional que ateste que a 
supressão de cavidades BM157 e BM158 foi precedida de registro e 
armazenamento cartográfico e fotográfico, bem como de inventário e coleta 
de espeleotemas e elementos geológicos e biológicos representativos do 
ecossistema cavernícola, compreendendo o resgate, o transporte 
adequado, destinação a coleções científicas institucionais e o registro de 
todas as informações no CANIE. 
 

90 (noventa) dias 
após a intervenção 
nas cavidades 
naturais subterrâneas 

47 

 
Disponibilizar os resultados obtidos que se referem a condicionante de 
resgate de informações e elementos das cavidades suprimidas 
(Condicionante 46) para a comunidade espeleológica brasileira por meio de 
submissão dos dados para publicação científica (periódicos, revistas, anais, 
etc). 
 

300 (trezentos) dias 
após a intervenção 
nas cavidades 
naturais subterrâneas 

48 

 
Enviar para esta superintendência comprovação de depósito, em coleção 
científica e pública, dos espécimes amostrados e espeleotemas e 
elementos geológicos coletados durante o resgate nas cavidades BM157 e 
BM158 alvo de impactos negativos irreversíveis. A comprovação de 
depósito deverá vir acompanhada de relatório técnico juntamente com a 
ART e CTF dos responsáveis pela amostragem. 
 

120 (cento e vinte) 
dias após o resgate 
espeleológico 

49 

 
Executar o projeto técnico de reconstituição da flora (PTRF) na área de 
influência das cavidades do maciço 1, de maneira a promover o 
enriquecimento da vegetação com espécies nativas e a instalação de 
cortina arbórea no entorno da área de influência. Enviar anualmente 
relatórios técnicos-fotográficos com os resultados obtidos. 
 

Durante a vigência da 
Licença 

50 

 
Apresentar plano de trabalho para o monitoramento da fauna subterrânea 
em profundidade, a ser desenvolvido à medida em que houver a 
intervenção no maciço e o aprofundamento da cava. Executar o 
monitoramento após a aprovação da SUPRAM CM. 

60 (sessenta) dias 
para apresentação do 
programa 
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51 
Executar o programa de monitoramento bioespeleológico conforme 
programa proposto no documento protocolado sob o nº SIAM 
R0057270/2019 e ajustes acordados na Ata de Reunião nº 48/2019. 

Durante a vigência da 
Licença 

52 

 
Executar o programa de resgate e afugentamento da fauna nas cavidades 
BM157 e BM158 conforme programa proposto. O resgate deverá ser 
realizado antes da intervenção nas cavidades.  
 
Apresentar relatório técnico-fotográfico com as atividades desenvolvidas 
em até 90 dias após a realização do programa. 
 

Antes da intervenção 
nas cavidades 
naturais subterrâneas 
BM157 e BM158 e 
em suas respectivas 
áreas de influência 

*Salvo estipulação expressa em contrário, os prazos contam-se a partir da publicação do deferimento     deste 

adendo 
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Anexo II 

 

Processo COPAM : Nº: 00147/1989/020/2011 Classe: 4/G 

Empreendedor: Mineração Belocal Ltda 

Atividade:  Lavra a céu aberto sem tratamento ou com tratamento a seco – minerais não metálicos, exceto em 

áreas cársticas ou rochas ornamentais e de revestimento  (A-02-07-0) - DN 74/2004 

Referência: CONDICIONANTES DA LI+LO Nº 051/2018 de 14/06/2018       PRAZO: 10 (dez) anos. 

ITEM DESCRIÇÃO PRAZO 

1 
Não realizar nenhuma atividade na área de influência das cavidades BM157 e 
BM 158 sem a devida regularização prévia do órgão licenciador. 

 

Durante a validade da 
licença. 

 

2 

 

Demarcar com marcos físicos as áreas de influência das cavidades BM157 e 
BM 158. 

Obs: Deverá ser enviado relatório fotográfico demonstrando a demarção de 
toda a área de influência. 

 

60 (sessenta) dias. 

 

3 

 

Realizar o acompanhamento da supressão de vegetação do avanço da lavra 
visando a identificação de novas cavidades naturais subterrâneas que 
porventura não foram identificadas na prospecção espeleológica. 

Obs: O acompanhamento deverá ser realizado por profissional com 
experiência em espeleologia. Deverá ser enviado relatório técnico semestral 
atestando que não houve ocorrência de novas cavidades na área objeto do 
licenciamento na área correspondente a ampliação realizada. 

Durante a validade da 
licença 

4 

 

Apresentar relatório fotográfico comprovando o cercamento de toda a área de 
Reserva Legal das matrículas do empreendimento, conforme determinado no 
AI nº 129003/2018, com as coordenadas geográficas dos locais das referidas 
cercas. 

30 (trinta) dias. 

5 

 

Dar continuidade à implantação do PTRF, preconizado no Termo de 
Compromisso firmado com o IEF, da área de Reserva Legal, de forma a 
promover o adensamento florestal, principalmente dos fragmentos com 
predominância de braquiária, com o plantio de espécies nativas, inclusive 
frutíferas para atração da fauna e também com a implementação de outras 
ações para incrementar o processo de recuperação da área (ex. poleiros, 
transporte de serapilheira). 

Até 2020, conforme 
prazo estabelecido no 

Termo de 
Compromisso firmado 

com o IEF. 
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6 

 

Comprovar, através de relatório técnico fotográfico, o cumprimento da 
implantação do PTRF na área de Reserva Legal preconizado no Termo de 
Compromisso. 

 

 

Anualmente a partir 
da concessão da 
licença, até 2021. 

7 

 

Comprovar através de relatório fotográfico a implantação de marcos físicos nas 
faixas limítrofes com as áreas que não serão suprimidas, da área de ampliação 
da Cava Sul, anterior ao início da supressão. 

 

Anterior ao início da 
supressão. 

8 

 

Executar o Programa de Resgate da Flora, anterior à supressão de vegetação 
nativa dos estratos 1 (Pastagem) e 2 (Cerrado), e apresentar relatório 
fotográfico que comprove a sua execução em todas as fases com ART do 
responsável pela execução do projeto. 

 

60 (sessenta) dias. 

9 

Executar o Programa de Resgate da Flora, antes da supressão de vegetação 
nativa do estrato 3 (Floresta Estacional Decidual), e apresentar relatório 
fotográfico que comprove a sua execução em todas as fases com a respectiva 
ART do responsável pela execução do projeto. 

60 dias após a 
autorização para a 

supressão das 
cavidades BM157 e 

BM158. 

 

10 

 

Adequar o PRAD, conforme IN IBAMA nº 04/2011, com a respectiva ART, 
considerando que na etapa de revegetação deverão ser utilizadas espécies 
nativas. 

30 (trinta) dias. 

11 

 

Comprovar, através de relatório fotográfico e descritivo, a execução do plantio 
das mudas do Programa de Cortinamento Verde na área do empreendimento, 
a se iniciar no próximo período chuvoso, qual seja, novembro de 2018. 

Em 2019 após 
concluído todo o 

plantio. 

12 
Comprovar, através de relatório fotográfico e descritivo, a execução das ações 
de monitoramento do Programa de Cortinamento Verde na área do 
empreendimento. 

 

Anualmente, a partir 
do ano de 2019, por 

um período de 5 
anos. 

13 

 

Executar o PTRF referente às compensações por supressão de indivíduos 
arbóreos nativos isolados, protegidos por lei (ipê-amarelo) e ameaçados de 
extinção, que visa o plantio de mudas em fragmentos da área de reserva legal 
da propriedade. 

 

Conforme 
cronograma executivo 

apresentado. 
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14 

 

Apresentar anualmente à SUPRAM/CM, a comprovação por meio de relatório 
descritivo e fotográfico da execução de todas as ações estabelecidas no PTRF 
apresentado referente às compensações por supressão de indivíduos arbóreos 
nativos isolados, protegidos por lei (ipê-amarelo) e ameaçados de extinção, 
que visa o plantio de mudas em fragmentos da área de reserva legal da 
propriedade. 

 

A partir de 2019, por 
um período de 4 

anos. 

15 

Apresentar anualmente à SUPRAM/CM a comprovação da realização do 
monitoramento por profissional legalmente habilitado do desenvolvimento dos 
indivíduos plantados na execução do PTRF referente às compensações 
citadas na condicionante anterior. 

 

Após o término de 
todas as etapas 

descritas no 
cronograma do PTRF, 
por um período de 5 

(cinco) anos. 

16 

 

 

Realizar protocolo com pedido de compensação em atendimento ao artigo 36 
da Lei Federal nº 9.985/2000 (SNUC) para que seja estipulada e cumprida a 
compensação ambiental a ser definida pela Gerência de Compensação 
Ambiental (GCA) do Instituto Estadual de Florestas (IEF). 

 

 

60 (sessenta) dias. 

17 

 

Apresentar o Termo de Compromisso de Compensação Ambiental -   TCCA 
assinado junto ao IEF, referente ao Art. 36 da Lei Federal Nº  9.985/2000. 

 

01 (um) ano. 

18 

 

Realizar protocolo com pedido de compensação minerária (Lei 20.922/2013, 
Art. 75), junto à Câmara de Proteção da Biodiversidade e da Gerência de 
Compensação Ambiental (CPB/GCA), referente à área de vegetação nativa 
suprimida pelo empreendimento. 

 

 

60 (sessenta) dias. 

19 

 

Apresentar o Termo de Compromisso de Compensação Minerária - TCCM 
assinado junto ao IEF, referente ao Art. 75 da Lei Estadual Nº 20.922/2013. 

01 (um) ano. 

20 

 

Apresentar declaração do IEF quanto ao cumprimento integral das ações 
estabelecidas no Termo de Compromisso de Compensação Florestal -TCCF 
ou o atendimento ao cronograma caso o TCCF esteja vigente, referente à Lei 
Federal 11.428/2006, conforme a Instrução de Serviço Sisema nº 02/2017. 

Conforme 
cronograma do TCCF 
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21 

 

Cumprir o disposto neste Parecer Único com relação à destinação do material 
lenhoso oriundo da supressão de vegetação, conforme previsto no Artigo 7º da 
Resolução Conjunta SEMAD/IEF 1.905/2013. Apresentar relatório técnico-
fotográfico final detalhado, comprovando o uso e destinação do material 
lenhoso. 

 

 

30 (trinta) dias após o 
término do desmate, 

conforme cronograma 
apresentado. 

22 
Apresentar relatórios parciais anuais do Programa de Acompanhamento, 
Afugentamento e Resgate da Fauna Silvestre de vegetação, conforme 
proposto, e apresentar relatório final com anexo fotográfico. 

 

Após concluídas as 
atividades de 
supressão de 

vegetação (relatório 
final). 

23 

 

Realizar Programa de Monitoramento da Fauna conforme proposta 
apresentada, durante toda a vigência da licença ambiental, com início prévio à 
instalação. Devem ser realizadas campanhas trimestrais e apresentados 
relatórios parciais anuais e relatório final acompanhados de relatório 
fotográfico, conforme termo de referência da SEMAD. 

 

Na formalização da 
RevLO (relatório 

final). 

 

24 

 

Apresentar proposta de programa de educação ambiental com base na DN 
214/2017. 

 

30 (trinta) dias. 

25 

 

Realizar novos estudos de relevância para todas as cavidades naturais 
subterrâneas inseridas no complexo da Unidade Matozinhos (Mina Sul e Mina 
Norte). Os estudos deverão seguir os critérios técnicos do IN MMA 02/2017. 

 

300 (trezentos) dias.  

26 

 

Realizar a supressão de vegetação conforme avanço de lavra. Apresentar 
relatórios anuais do quantitativo suprimido. 

 

Durante a vigência da 
licença 

27 

 

Apresentar nova proposta de compensação espeleológica, após a conclusão 
da realização dos novos estudos espeleológicos, caso haja interesse em 
ocasionar impacto negativo irreversível nas cavidades BM 157 e BM 158 e 
suas respectiva área de influência. 

 

01 (um) ano. 
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28 

 

Apresentar proposta de automonitoramento aplicável para todo o complexo da 
Unidade de Matozinhos, incluindo o monitoramento de águas superficiais e 
subterrâneas, ruído, efluentes atmosféricos e efluentes domésticos. 

 

30 (trinta) dias. 

29 

 

Elaborar plano de Monitoramento da Qualidade do Ar, que deverá conter as 
seguintes partes enumeradas abaixo e ser aprovado pela GESAR. 

 
1.       Inventário das fontes de emissões atmosféricas da Empresa; 

2.       Modelagem atmosférica com o modelo AERMOD VIEW (Estudo de 
Dispersão Atmosférica – EDA); 

3.       Propostas de pontos de monitoramento da qualidade do ar baseado no 
EDA apresentado. 

 

 

60 (sessenta) dias. 

30 

 

Considerando que não foi apresentado em nível executivos os monitoramentos 
de geoespeleologia (sísmica, geoestrutual e integridade física) e 
bioespeleologia o empreendedor deverá reapresentar proposta detalhada dos 
programas, contemplando sugestão de periodicidade, localização e descrição 
da metodologia a ser realizada nas cavidades BM 157 e BM 158. Os 
programas deverão ser apresentados junto a Supram CM visando sua 
avaliação. 

 

30 (trinta) dias. 

31 

 

Realizar 1º campanha de monitoramento geoespeleologico e bioespeleologico 
que será reapresentado junto a Supram CM. 

 

 

Antes do início das 
atividades de lavra na 

área. 

 

*Salvo estipulação expressa em contrário, os prazos contam-se a partir da publicação do deferimento     deste 

adendo 

 

 

 

 

 

 



 

 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Subsecretaria de Gestão e Regularização Ambiental Integrada 
Superintendência Regional de Meio Ambiente Central Metropolita  

 

ADENDO  
PU n° 047/2019 

28/05/2019 
Pág. 64 de 65 

 

Rua Espírito Santo, nº495, Centro – Belo Horizonte/MG, CEP:31340-160 

Telefax: (31) 3228-7704  

 

 

 

Anexo III 

Vértices Em Nm  Vértices Em Nm  Vértices Em Nm 

0 594716 7840504  26 594928 7840797  52 595018 7840586 

1 594697 7840509  27 594957 7840785  53 594982 7840572 

2 594679 7840523  28 594989 7840766  54 594941 7840561 

3 594676 7840551  29 595016 7840742  55 594899 7840555 

4 594677 7840570  30 595035 7840716  56 594860 7840550 

5 594681 7840589  31 595045 7840699  57 594825 7840539 

6 594683 7840603  32 595047 7840691  58 594796 7840519 

7 594682 7840620  33 595051 7840686  59 594760 7840495 

8 594678 7840631  34 595065 7840674  60 594743 7840490 

9 594676 7840645  35 595073 7840664  61 594727 7840498 

10 594677 7840658  36 595077 7840660  62 594716 7840504 

11 594681 7840673  37 595083 7840656     

12 594684 7840682  38 595093 7840650     

13 594694 7840701  39 595104 7840647     

14 594705 7840720  40 595113 7840643     

15 594713 7840731  41 595118 7840641     

16 594725 7840747  42 595121 7840637     

17 594745 7840762  43 595123 7840634     

18 594762 7840772  44 595124 7840627     

19 594770 7840778  45 595124 7840622     

20 594785 7840784  46 595120 7840602     

21 594810 7840795  47 595114 7840599     

22 594840 7840803  48 595106 7840597     
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23 594868 7840807  49 595089 7840597     

24 594885 7840805  50 595066 7840598     

25 594902 7840803  51 595042 7840595     

 


