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Síntese 

A Anglo American Minério de Ferro Brasil S/A atua com o Projeto Minas - Rio, 
exercendo suas atividades de extração de minério de ferro com tratamento à 
úmido na Serra do Sapo, municípios de Conceição do Mato Dentro e Alvorada de 
Minas - MG. Em 15/03/2019 foi formalizado na SUPRAM Jequitinhonha o processo 
administrativo de licenciamento ambiental n° 0472/2007/016/2019 na modalidade 
de Licença de Operação (LAT). 

Trata-se de análise de pedido de Licença de Operação de partes das estruturas 
anteriormente licenciadas na LP+LI concomitantes (alteamento da barragem de 
rejeitos e a ampliação da pilha de disposição de estéril -PDE), conforme PA nº 
00472/2007/008/2015, do empreendimento Anglo American Minério de Ferro Brasil 
S.A, do projeto denominado “Extensão da Mina do Sapo”, também conhecido 
como “ Step 3” localizado nos municípios de Alvorada de Minas e Conceição do 
Mato Dentro/MG. Cumpre destacar que tal projeto está diretamente relacionado ao 
Projeto-Minas Rio já em operação, com a LO concedida no dia 29/09/2014, 
quando da realização da 86ª Reunião Ordinária da URC/COPAM/Jequitinhonha. 

Em 26/01/2018 o empreendimento obteve Licença Prévia concomitante com a 
Licença de Instalação para o projeto em questão, quando da realização da 20ª 
Reunião Extraordinária da CMI/COPAM. A publicação na Imprensa Oficial (“Minas 
Gerais”) da concessão da licença ocorreu no dia 30/01/2018, no Diário do 
Executivo, pág.66.  
O art. 8º, inciso III da Resolução CONAMA nº 237, de 1997 define a licença de 
operação como a licença ambiental que autoriza a operação da atividade ou 
empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das 
licenças anteriores (LP e da LI), com as medidas de controle ambiental e 
condicionantes determinadas para a operação. No mesmo sentido, é o disposto no 
art.13, inciso III do Decreto Estadual nº 47.383, de 2018.  
Dessa forma, em atendimento às disposições acima, foi apresentado pelo 
empreendedor relatório de cumprimento de condicionantes e análise dos 
programas de controle ambiental até aqui implantados para o projeto denominado 
“Extensão da Mina do Sapo”.  
Da análise dos documentos que compõem o referido relatório e do que consta nos 
autos do PA nº 00472/2007/008/2015 (LP+LI), a equipe técnica responsável pela 
análise do cumprimento das condicionantes do licenciamento anterior, elencou os 
seguintes status: cumprida, em cumprimento e a vencer. Percebe-se que a 
análise técnica não constatou descumprimento de condicionantes das fases 
anteriores do licenciamento em questão.  
Quanto aos programas de controle ambiental foram os mesmos analisados, 
conforme se constata do presente parecer. 

O pleito do processo é a liberação de parte das estruturas que obtiveram Licença 
Prévia concomitante com Instalação em janeiro de 2018 (LP + LI n° 01/2018) do 
Projeto denominado “Extensão da Mina do Sapo”, quais sejam o alteamento da 
barragem de rejeitos e a ampliação da pilha de disposição de estéril (PDE). 

Em atendimento à Lei Estadual 23.291 de 2019 – Política Nacional de Segurança 
de Barragens foram apresentados os estudos exigidos no Art. 7°, em seu inciso III 
para obtenção da LO, a saber: estudos completos dos cenários de rupturas com 



mapas com a mancha de inundação; Projeto da barragem “como construído” até a 
cota 689 metros, contendo detalhadamente as interferências identificadas na fase 
de instalação; versão atualizada do manual de operação da barragem. 

O Plano de Ação de Emergência para Barragem de Mineração – PAEBM foi 
protocolado na Coordenadoria Estadual da Defesa Civil e encontra-se em análise, 
porém o referido órgão manifestou pela impossibilidade de emitir parecer devido à 
falta de regulamentação da Lei Estadual n° 23.291/2019. 

Cabe ressaltar que parte das condicionantes impostas na LP + LI do Projeto de 
Extensão da Mina do Sapo ainda está dentro do prazo de cumprimento, 
considerando a continuidade da vigência da referida Licença, sendo consideradas 
como “em cumprimento”, que estão em andamento ou “a vencer”, as que ainda 
não tiveram vencimento do prazo. As demais foram consideradas “cumpridas” 
desde a análise que levou à concessão da LO n° 252/18 ou na análise deste 
parecer .  
Assim, a Supram Jequitinhonha sugere o deferimento do pedido de licença de 
operação do 1° alteamento da Barragem de rejeitos e da 2ª expansão da Pilha de 
Deposição de estéril do Projeto de Extensão da Mina do Sapo do empreendimento 
Anglo American Minério de Ferro Brasil S/A. 

 
Contexto do Empreendimemto 
 
A Anglo American Minério de Ferro Brasil S/A iniciou a instalação da primeira 
etapa do empreendimento (Step 1) denominada Projeto Minas-Rio no ano de 
2010, com Licença Prévia concedida em 11 de dezembro de 2008 para a atividade 

principal “Lavra a céu aberto com tratamento à úmido – Minério de Ferro”. A operação 

dessa primeira etapa foi obtida em 29 de setembro de 2014. Para a segunda etapa do 

empreendimento (Step 2) denominada “Otimização da Mina do Sapo”, foi obtida a Licença 

Prévia concomitante à Licença de Instalação em 27 de outubro 2015 e a Licença de 

Operação em 06 de outubro de 2016. Para a etapa em questão, denominada Extensão da 

Mina do Sapo ou “Step 3” a Licença Prévia concomitante à Licença de Instalação foi 

julgada e aprovada em 26 de janeiro de 2018. Foi aprovada também Licença de Operação 

para a cava da Mina do Sapo (ampliação) em 21/12/2018.  

Em suma, o empreendimento atualmente possui vigentes as Licenças ambientais 
LO n° 123/14, com validade até 29/09/2020 (Step 1), LO n° 156/16, com validade 
até 06/10/2020 (Step 2) e LP + LI n° 001/18 com vencimento em 26/01/2026 (Step 
3), LO n° 252/18, com vencimento em 21/12/2028 (Step 3 – 1ª fase).  
O Projeto de Extensão da Mina do Sapo compreende: ampliação da capacidade 
nominal de produção; ampliação de frentes de lavra da Mina do Sapo; implantação 
de três diques de contenção dos sedimentos; alteamento da barragem de rejeitos; 
expansão da Pilha de Estéril; implantação de Nova Flotação Recleaner (estrutura 
da usina de beneficiamento); implantação do Platô de Apoio Operacional; 
ampliação da capacidade de estocagem de óleo diesel no posto de combustíveis 
(veículos pesados).  
 
Este processo requer a operação do alteamento de barragem de rejeitos até a cota 
689 metros, elevação na qual o maciço se encontra instalado e a ampliação da 
pilha de disposição de estéril em 220,270 ha.  



O empreendedor protocolizou o Formulário Integrado de Caracterização do 

Empreendimento (FCE) em 11/03/2019, por meio do qual foi gerado o Formulário de 

Orientação Básica Integrado (FOBI) n° 0134146/2019, que instrui o processo 

administrativo de LO. Em 15/03/2019, através da entrega de documentos, foi formalizado 

o processo administrativo de nº 00472/2007/016//2019 ao qual se refere este relatório de 

vista. 

O  empreendimento. 
 
O empreendimento em suas estruturas de lavra, beneficiamento, disposição de 
rejeitos/estéreis da Anglo American Minério de Ferro Brasil S/A, no âmbito do seu 
Projeto Minas-Rio, se localiza nos municípios de Conceição do Mato Dentro e 
Alvorada de Minas e abrange ainda o município de Dom Joaquim, por ter ali seu 
principal ponto de captação superficial,localizado no Rio do Peixe.  
A presente análise se refere a requerimento de operação do 1° alteamento da 
barragem de rejeitos na cota 689 metros e da 2ª Expansão da Pilha de Deposição 
de Estéril, estruturas que compuseram o processo de Licença Prévia concomitante 
à Licença de Instalação em janeiro de 2018 do Projeto denominado “Extensão da 
Mina do Sapo" 

A licença obtida (LP+LI) abarca as seguintes estruturas principais: cava NE1, cava 
SA3, diques 3,4 e 5, ampliação da pilha de estéril e alteamento da barragem de 
rejeitos. A cava, considerando as duas frentes de lavra (NE1 e SE3), bem como os 
diques 3 e 4 (não listados na DN 217/2017) já obtiveram Licença de Operação (LO 
n° 252/18). O dique 5 ainda será implantado de acordo com o avanço da frente de 
lavra. 

Barragem de rejeitos e 1° alteamento  
 
A Barragem de rejeitos da Anglo American opera recebendo os rejeitos gerados no 
beneficiamento do minério de ferro da Mina do Sapo desde o final do ano de 2014, 
com maciço na elevação 680 metros. A barragem também possui a função de 
recirculação de água para o processo de beneficiamento do minério. O maciço 
inicial foi projetado para atender aos primeiros anos de vida útil, necessitando 
aumentar a capacidade do reservatório com vistas a garantir a segurança 
operacional do empreendimento. 

A LP + LI n° 001/18 autorizou a implantação do 1° alteamento da Barragem de 
rejeitos com crista na elevação 700 metros. A projeção do empreendedor é realizar 
a elevação dos 20 metros do maciço em três etapas, sendo avaliado neste parecer  
a 1ª etapa desse alteamento, até a elevação 689 metros, a qual hoje encontra-se 
implantada, conforme informado à equipe técnica da SUPRAM JEQ em vistoria 
(Auto de Fiscalização n° 133907/2019).  

As obras de alteamento iniciaram-se em 2018, após a obtenção da LP + LI n° 
001/2018. Em 2018 foram suprimidos 181,82 ha de vegetação na área 
correspondente a essa etapa do alteamento.  
O projeto executivo é de responsabilidade da empresa Pimenta de Ávila, a 
execução das obras é realizada pela Construtora Barbosa e a fiscalização das 
obras é feita pela PROGEN e pela Anglo American. O acompanhamento técnico 
das obras – ATO também é de responsabilidade da Pimenta de Ávila.  



O projeto executivo do 1º alteamento da barragem de rejeitos contempla a 
implantação do alteamento da barragem principal até a Elev. 700,0m e dos Diques 
de Sela 1, 6A, 6B, 3 e 8, com cristas nas respectivas cotas 719,0m, 705,0m, 
700,0m, 716,0m e 714,0m. Além disso, o projeto executivo contempla a execução 
de um extravasor de superfície, do trecho inicial do extravasor de fechamento e, 
também das adequações do extravasor existente (trecho em canal e incorporação 
de duas tomadas d’água com “stop logs” nas duas primeiras torres do sistema 
extravasor).  
A barragem está sendo alteada na modalidade à jusante, por meio de aterro 
argiloso com seção homogênea, dotados de sistema de drenagem interna 
composto por filtro vertical e tapete drenante. A Figura  abaixo mostra uma seção 
típica da barragem. 

 

Seção típica do primeiro alteamento da barragem até a elevação 700 metros 

Os aterros compactados vem sendo executados obedecendo às diretrizes 
definidas nas especificações técnicas construtivas e memorial descritivo do projeto 
(documentos AB-335-MD- 41979 e AB-250-NT-44013). As camadas de aterro são 
ensaiadas e liberadas pela equipe de fiscalização, que deverá manter registros dos 
ensaios realizados, das alterações de projeto, juntamente com os levantamentos 
de campo executados durante toda a obra, além de todas as informações e 
ocorrências que poderão subsidiar a elaboração do “as built” do empreendimento. 

Todas as atividades de implantação do maciço principal até a cota 689 metros, 
quais sejam limpeza de fundação, execução de filtros e transição, seleção de 
material, execução de aterro compactado e instalação de instrumentos foram 
amparadas e respaldadas pela empresa projetista responsável pelo projeto, 
Pimenta de Ávila.  
Vale ressaltar que o Instituto de Pesquisas Técnológicas - IPT foi contratado e 
acompanhou todas as etapas de construção, bem como as interferências e 
soluções propostas durante a fase de construção do primeiro alteamento da 
barragem de rejeitos, em atendimento à condicionante 43 da LP + LI n° 001/2018, 
a saber: “Custear a contratação de serviço de auditoria externa e independente 
para análise geológica/geotécnica, referente à barragem de rejeitos e seus 
alteamentos, durante todo o período em que perdurarem as obras de alteamento, 
remetendo-se à SEMAD a informação de que o relatório está disponível junto ao 
Plano de Segurança da Barragem- PSB.”. Até o momento foram realizados 6 ciclos 
de auditoria com todas as informações e observações emitidas por relatórios 
técnicos individuailizados.  
 



Monitoramentos de operação da Barragem 

Para garantir boa condição de segurança e funcionamento das estruturas que 
compõem a Barragem de Rejeitos (aterro, acessos, taludes, estruturas de 
concreto, ombreiras), o monitoramento geotécnico é realizado a partir de 
inspeções visuais, leituras e análises de instrumentos (piezômetros e prismas). As 
inspeções se dividem em inspeções de rotina (realizadas quinzenalmente pela 
equipe de Segurança de Barragens formada pela equipe de profissionais da Anglo 
American), regulares (com Plano de Ação elaborado pela equipe de Segurança de 
Barragens e/ou e, conjunto com empresa terceirizada) e especiais (realizadas em 
caráter excepcional para avaliar as condições físicas das partes integrantes da 
barragem sempre que a inspeção regular identificar anomalia de pontuação 
máxima). 

As auditorias seja interna ou externa têm por objetivo avaliar as condições físicas 
das partes integrantes da barragem visando identificar e monitorar anomalias que 
afetem potencialmente a sua segurança. São elaborado, semestralmente, o 
Relatório de Inspeção de Segurança Regular da barragem (RISR) com a 
Declaração de Condição de Estabilidade (DCE), onde esta ser enviada a ANM via 
sistema por meio do SIGBM, entre 1º e 31 de março e entre 1º e 30 de setembro. 
Sendo que os documentos com entrega prevista entre 1º e 30 de setembro de 
cada ano, devem ser elaborados obrigatoriamente por equipe externa contratada, 
e os documentos com entrega prevista entre 1º e 31 de março podem ser 
elaborados por equipe composta de profissionais do quadro de pessoal da ANGLO 
AMERICAN. Para atendimento à deliberação normativa COPAM no 87/2005, os 
relatórios de auditoria, relativos ao ano corrente, deverão estar disponibilizados 
para consulta durante eventuais fiscalizações ambientais a partir de 1º de 
setembro. 

O monitoramento ambiental é realizado através do controle da qualidade do 
efluente extravasado ou drenado através da barragem para jusante. A qualidade 
da água da barragem e a do efluente liberado pelo extravasor e pelos dispositivos 
de drenagem interna, para o vale a jusante (Córrego Passa-Sete) continuarão a 
ser monitorados através de coletas e análises de amostras e seus resultados 
avaliados pela SUPRAM JEQ. 

Pilha de estéril  
 
As obras de ampliação da pilha de estéril não foram iniciadas. No ano de 2018 
houve apenas supressão da vegetação em área de 5,79 ha. Como a pilha de 
estéril existente no Projeto Minas-Rio ainda possui capacidade para receber o 
material disposto na operação das cavas, a ampliação ocorrerá à medida em que 
se for necessário, com a implantação dos drenos de fundo previamente a 
deposição do estéril. 

 

Cumprimento de condicionantes  
 
Condicionantes Anglo American Minério de Ferro Brasil S/A  referentes aio 
processo LP + LI n° 00472/2007/008/2015 



 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
Controle Processual  
 
Trata-se de análise de pedido de Licença de Operação de partes das estruturas 
anteriormente licenciadas na LP+LI concomitantes (alteamento da barragem de 
rejeitos e a ampliação da pilha de disposição de estéril -PDE), conforme PA nº 
00472/2007/008/2015, do empreendimento Anglo American Minério de Ferro Brasil 
S.A, do projeto denominado “Extensão da Mina do Sapo”, também conhecido 
como “ Step 3” localizado nos municípios de Alvorada de Minas e Conceição do 
Mato Dentro/MG. Cumpre destacar que tal projeto está diretamente relacionado ao 
Projeto-Minas Rio já em operação, com a LO concedida no dia 29/09/2014, 
quando da realização da 86ª Reunião Ordinária da URC/COPAM/Jequitinhonha.  
Em 26/01/2018 o empreendimento em tela obteve Licença Prévia concomitante 
com a Licença de Instalação para o projeto em questão, quando da realização da 
20ª Reunião Extraordinária da CMI/COPAM. A publicação na Imprensa Oficial 
(“Minas Gerais”) da concessão da licença ocorreu no dia 30/01/2018, no Diário do 
Executivo, pág.66.  
O art. 8º, inciso III da Resolução CONAMA nº 237, de 1997 define a licença de 
operação como a licença ambiental que autoriza a operação da atividade ou 
empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das 
licenças anteriores (LP e da LI), com as medidas de controle ambiental e 
condicionantes determinadas para a operação. No mesmo sentido, é o disposto no 
art.13, inciso III do Decreto Estadual nº 47.383, de 2018.  
 
Dessa forma, em atendimento às disposições acima, foi apresentado pelo 
empreendedor relatório de cumprimento de condicionantes e análise dos 
programas de controle ambiental até aqui implantados para o projeto denominado 
“Extensão da Mina do Sapo”.  
Da análise dos documentos que compõem o referido relatório e do que consta nos 
autos do PA nº 00472/2007/008/2015 (LP+LI), a equipe técnica responsável pela 
análise do cumprimento das condicionantes do licenciamento anterior, elencou os 
seguintes status: cumprida, em cumprimento e a vencer. Percebe-se que a 
análise técnica não constatou descumprimento de condicionantes das fases 
anteriores do licenciamento em questão.  
Quanto aos programas de controle ambiental foram os mesmos analisados, 
conforme se constata do presente parecer.  
Quanto aos aspectos formais do licenciamento, nota-se que foi apresentado a 
publicação do requerimento de LO em jornal de grande circulação, bem como da 
concessão da licença anterior e ainda a publicação do requerimento na Imprensa 
Oficial (“ Minas Gerais”) , de acordo com as disposições dos artigos 30, 31 e 32 da 
Deliberação Normativa COPAM nº 217, de 2017  
Em consulta ao sítio do IBAMA na internet foi verificado que o empreendimento 
possui no Cadastro Técnico Federal – CTF, Certificado de Regularidade válido até 
14/01/2020 para o CNPJ nº 02.359.572/0003-59 do empreendimento informado no 
presente licenciamento. Tal exigência encontra amparo legal no art.9º, inciso VIII 
da Lei Federal nº 6.938, de 1981. 
 
Com a publicação e vigência da Lei Estadual nº 23.291, de 25 de fevereiro de 
2019, que instituiu a política estadual de segurança de barragens, entende-se que, 
ressalvados os atos já praticados e que tenham produzidos os seus efeitos (no 
presente caso, a LP+LI), devem ser exigidos os estudos/documentos dispostos na 



referida Lei, para as licenças a serem emitidas, o que se aplica ao presente 
licenciamento.  
Assim, passamos ao que dispõe a Lei Estadual nº 23.291, de 2019 para o caso 
vertente, conforme disposto no art.7, inciso III, in verbis:  
“Art. 7º – No processo de licenciamento ambiental de barragens, deverão ser 
atendidas as seguintes exigências, sem prejuízo das obrigações previstas nas 
demais normas ambientais e de segurança e de outras exigências estabelecidas 
pelo órgão ou pela entidade ambiental competente:  
[...]  
III – para a obtenção da LO, o empreendedor deverá apresentar, no mínimo:  
a) estudos completos dos cenários de rupturas com mapas com a mancha de 
inundação;  
b) comprovação da implementação da caução ambiental a que se refere a alínea 
"b" do inciso I do caput, com a devida atualização;  
c) projeto final da barragem como construído, contendo detalhadamente as 
interferências identificadas na fase de instalação;  
d) versão atualizada do manual de operação da barragem a que se refere a alínea 
"c" do inciso II.  
[...].” 

Segundo consta do presente parecer, com exceção da comprovação da 
implementação da caução ambiental, que ainda carece de regulamentação para 
ser aplicada, conforme entendimento exarado no MEMO.ASJUR.SEMAD nº 
38/2019, as demais exigências foram apresentadas pelo empreendedor.  
Em relação ao disposto no § 5º, do art.7º, também, não existe regulamentação a 
qual órgão ou entidade estadual caberá a aprovação do Plano de Ação de 
Emergência – PAE. Em que pese a ausência de regulamentação, o empreendedor 
disponibilizou o referido Plano para a Defesa Civil, para o órgão ambiental 
licenciador, bem como, submeteu o mesmo para auditoria do Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas - IPT, conforme consta do presente processo de 
licenciamento.  
Como o empreendimento em questão já opera atividade de barragem de rejeitos 
na cota 680 (autorizado pela LO nº 123/2014), deverá atentar-se para o prazo 
estabelecido no art.24 da Lei Estadual nº 23.291, de 2019, caso, não tenham sido 
previstas nos licenciamentos anteriores ou implementadas as medidas dispostas 
no art.7º, inciso II, alíneas “ a” a “f” da norma em evidência.  
Em relação ao disposto no art.12 da referida norma, entendimento disposto no 
MEMO.ASJUR.SEMAD nº 38/2019, afirma que a vedação não abrange a presente 
LO, o que não afasta “ o dever de defesa e preservação do meio ambiente e o 
garantir a inviolabilidade do direito à vida tem sede constitucional, de modo que o 
Sisema não pode deixar de garantir a segurança da população instalada em zonas 
de autossalvamento, no entorno de barragem em operação.”  
É urgente proceder com a regulamentação da Lei em questão, para conferir maior 
segurança jurídica na sua interpretação e aplicação, com o objetivo de preservar a 
real intenção do legislador e os fins a que a mesma se destina.  
Neste sentido é o disposto no art.30 do Decreto-Lei nº 4.657, de 1942, alterado 
pela Lei Federal nº 13.655, de 2018: “ Art. 30. As autoridades públicas devem 
atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por 
meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas. ”  
Ainda, em análise a legislação atinente ao tema, deverá o empreendedor observar 
o prazo estabelecido pelo art.10 da Resolução ANM nº 13, de 08 de agosto de 
2019, para a conclusão de estudos visando à identificação e eventual 



implementação de soluções voltadas à redução do aporte de água operacional na 
barragem de rejeitos.  
O valor da Taxa de Expediente prevista pela Lei Estadual nº 22.796, de 2017 foi 
integralmente quitada, conforme documentos de fls.337/338, em atendimento ao 
disposto no’ art.34 da Deliberação Normativa COPAM nº 217, de 2017.  
Diante das alterações promovidas pela Lei Estadual nº 21.972, de 2015, e das 
competências estabelecidas pelo Decreto Estadual nº 46.953, de 2016, a 
competência para decidir sobre o processo de licenciamento ambiental em 
questão, é do COPAM, através de suas câmaras temáticas especializadas, no 
caso, da CMI.  
 
Conclusão  
 
A equipe interdisciplinar da Supram Jequitinhonha sugere o deferimento desta 
Licença Ambiental na fase de operação, para o empreendimento “Projeto de 
Extensão da Mina do Sapo” da Anglo American Minério de Ferro Brasil S/A para as 
atividades de “Barragem de Contenção de Resíduos ou Rejeitos da Mineração” e 
“Pilha de rejeito/estéril”, nos municípios de Conceição do Mato Dentro e Alvorada 
de Minas - MG pelo prazo de “10 anos”, vinculada ao cumprimento das 
condicionantes e programas propostos.  
Oportuno advertir ao empreendedor que a análise negativa quanto ao 
cumprimento das condicionantes previstas ao final deste parecer único (Anexo I), 
bem como qualquer alteração, modificação e ampliação sem a devida e prévia 
comunicação a Supram Jequitinhonha, tornam o empreendimento em questão 
passível de ser objeto das sanções previstas na legislação vigente.  
Ressalta-se que a Licença Ambiental em apreço não dispensa, nem substitui, a 
obtenção, pelo requerente, de outros atos autorizativos legalmente exigíveis. 

O processo encontra-se devidamente formalizado e instruído com a 
documentação exigível, estando formalmente regular e sem vícios e, diante de 
todo o exposto, não havendo qualquer óbice legal que impeça o presente 
somos favoráveis ao licenciamento, para as atividades de “Barragem de 
Contenção de Resíduos ou Rejeitos da Mineração” e “Pilha de rejeito/estéril”, nos 
municípios de Conceição do Mato Dentro e Alvorada de Minas - MG pelo prazo de 
“10 anos”, vinculada ao cumprimento das condicionantes e programas propostos.  
nos termos  deste parecer. 
 

Estamos de acordo com o parecer da SUPRAM Jequitinhonha  pelo  
deferimento desta Licença Ambiental na fase de Licença de Operação, para o 
empreendimento,  “Projeto de Extensão da Mina do Sapo” da Anglo American 
Minério de Ferro Brasil S/A, PA COPAM 00472/2007/016/2019  , para as atividades 
de “Barragem de Contenção de Resíduos ou Rejeitos da Mineração” e “Pilha de 
rejeito/estéril”, nos municípios de Conceição do Mato Dentro e Alvorada de Minas - 
MG pelo prazo de “10 anos”,    vinculada ao cumprimento das condicionantes e 
programas propostos. 
 

Belo Horizonte, 23 de novembro de 2019 
 

João Carlos de Melo/Representante do Instituto Brasileiro de Mineração 
 

 


