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APRESENTAÇÃO 

Este documento apresenta o Estudo de Impacto Ambiental - EIA objetivando a instrução 

do processo de licenciamento ambiental, fase de Licença Prévia concomitante com a 

Licença de Instalação, do empreendimento minerário ampliação da Mina Volta Grande – 

Pilha de Estéril, Barragem de Rejeitos e alteração da geometria da Cava, localizado nos 

municípios de Nazareno e São Tiago, Minas Gerais, de titularidade da empresa AMG 

Mineração SA. 

Em atendimento ao FOBI 0452719/2018 B, emitido pela SUPRAM Sul de Minas,orientando 

o licenciamento para a fase de Licença Prévia concomitante com a Licença de Instalação 

segundo DN 217/2017, o presente EIA foi estruturado de forma a caracterizar a área de 

inserção da atividade proposta a partir de procedimentos metodológicos específicos, 

constituindo o diagnóstico ambiental, o qual diz respeito à base de dados necessária com 

o objetivo de garantir sua conformidade ambiental, tanto sob os aspectos legais como 

operacionais. 

Cabe ainda salientar que esses trabalhos foram conduzidos por uma equipe interdisciplinar 

e tiveram como base os dispositivos da legislação federal, estadual e municipal em vigor, 

atendendo o Termo de Referência para a elaboração de EIA/RIMA. 
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1. INTRODUÇÃO 

O empreendimento objeto do presente licenciamento ambiental, fase de Licença Prévia 

concomitante com Licença de Instalação – LP+LI, refere-se à ampliação da Mina Volta 

Grande, no que tange ao alteamento da Barragem de Rejeito (Barragem Volta Grande 03) 

e Pilha de Estéril (PDE-07) e alteração geométrica da cava sem aumento da atual 

produção.  

As operações na Mina Volta Grande consistem na extração da rocha de pegmatito através 

de lavra a céu aberto, seguida de uma planta de britagem, plantas gravimétricas para 

obtenção de concentrados de tântalo/nióbio/estanho, planta de produção de espodumênio 

a qual produz concetrado de lítio, uma planta de separação magnética para 

enriquecimento destes concentrados, e uma planta de feldspato que trabalha com o rejeito 

das duas plantas gravimétricas e gera feldspato para a indústria de porcelanato e de vidro, 

conforme processo produtivo a ser apresentado neste EIA. 

Por se tratar de empreendimento Classe 6 este Estudo de Impacto Ambiental foi elaborado 

em conformidade com o Termo de Referência para elaboração do Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) EIA/RIMA – GER001, 

definido pela Fundação Estadual de Meio Ambiente.  A partir da protocolização do 

Formulário de Caracterização do Empreendimento (FCE), foi emitido o Formulário de 

Orientação Básica Integrado FOB 0452719/2018 B, emitido em 26/06/2018 pela Supram 

Sul de Minas. 

Seguindo o referido Termo de Referência, o diagnóstico ambiental realizado abrange 

todos os temas dos meios físico, biótico e antrópico, tendo sido baseados em dados 

secundários e primários–coletados em campo no corrente ano. Deste modo, os estudos 

tem a representatividade mínima de um ciclo hidrológico completo e são apresentados 

com os diversos recortes espaciais das áreas de estudo. 

 

1.1. Apresentação Do Empreendedor 

Razão Social 

AMG MINERAÇÃO S/A, pessoa jurídica de direito privado – Pertence ao Grupo AMG 

MetallurgicalGroup – Amsterdam – Holanda 
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Inscrição no CNPJ do Ministério da Fazenda 

CNPJ sob o nº 11.224.676/0001-85 

 

Principal Atividade  

Extração de minérios metálicos e não metálicos, de pesquisa, lavra e exploração de jazidas 

minerais. 

 

Responsável Legal 

Fabiano José de Oliveira Costa,  

Presidente  

 

Endereço 

Rodovia LMG-841, km 18, CEP 36.370-000, Volta Grande, município de Nazareno, 

estado de Minas Gerais. 

 

Atividade Econômica 

O objeto social da Companhia compreende o desempenho das atividades de extração de 

minérios metálicos, de pesquisa, lavra e exploração de jazidas minerais, em seu próprio 

nome ou em nome de terceiros, indústria, comércio, importação e exportação de minérios, 

produtos químicos e metalúrgicos, e o agenciamento de importação e exportação, além 

da prestação de serviços administrativos, bem como a participação em outras sociedades 

como sócia, acionista ou quotista. 

 

Estrutura Acionária 

ADVANCED METALLURGICAL GROUP NV – 0,02% 

AMG BRAZILIAN HOLDING BV - 98,98% 

 

Perfil Corporativo 

A AMG Mineração é uma empresa que atua no desenvolvimento de pesquisa mineral 

com prospecção, exploração, desenvolvimento de lavra, industrialização, 

comercialização e exportação de bens minerais. A Companhia tem um compromisso 

socioambiental gerando riquezas para a sociedade, direcionando suas atividades no 
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caminho do desenvolvimento sustentável e preservando o meio ambiente e a identidade 

cultural nas comunidades em que atua. 

 

Presidente  

Fabiano José de Oliveira Costa 

 

Diretor Comercial 

Sérgio Gattas Hallak 

 

2. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO 

As atividades minerarias da Mina Volta Grande remontam a década de 40 quando iniciou-

se a extração de minerais cassiterita e tantalita. Atualmente a mina produz concentrados 

de tântalo/nióbio/estanho e lítio a partir de rocha pegmatítica. Além destes, há a produção 

de feldspato para a indústria de porcelanato e de vidros. O principal mineral-minério de 

tântalo é a Tantalita, que faz parte da série isomórfica columbita-tantalita 

(Fe,Mn)(Nb,Ta)2O6, onde Nb e Ta respectivamente substituem-se em todas as 

proporções. Além da Tantalita, se obtêm tântalo da Microlita (Na,Ca)2Ta2O6(O,OH,F). O 

mineral-minério de estanho é a cassiterita SnO2.  

As operações da AMG Mineração consistem na extração da rocha de pegmatito através 

de lavra a céu aberto, seguida de uma planta de britagem, duas plantas gravimétricas para 

obtenção de concentrados de tântalo/nióbio/estanho, uma planta de espodumênio para a 

produção de concentrado de lítio, uma planta de separação magnética para 

enriquecimento destes concentrados, e uma planta de feldspato que trabalha com o rejeito 

das duas plantas gravimétricas e gera feldspato para a indústria de porcelanato e de vidro.  

O licenciamento em questão comtempla, a ampliação de duas estruturas já instaladas e 

em operação, quais sejam: Barragem de Rejeitos Volta Grande 03 e Pilha de Estéril – 

PDE 07 e ampliação da geometria da cava, sem o aumento da produção atual. A 

ampliação de tais estruturas permitirá a continuidade das operações da Mina Volta Grande 

garantindo a produção da mina bem como a manutenção dos empregos existentes. 

A Figura a seguir apresenta o mapa com a localização das estruturas da Mina Volta 

Grande bem como a indicação das áreas a serem ocupadas pela ampliação ora proposta.  
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Figura 2.1 – Localização das Principais Estruturas da Mina Volta Grande 

 

 

A AMG Mineração é uma das principais produtoras de tântalo do país. O metal é 

relativamente raro e tem como característica a alta resistência e a boa condutividade. O 

material é utilizado na fabricação de capacitores, cerâmicas, além de ligas metálicas. A 

empresa produz também o feldspato, matéria-prima para a produção de vidros e 

cerâmicas, e o estanho em lingotes. 

A implantação das estruturas mencionadas é justificada pela necessidade da AMG 

Mineração diversificar sua gama de produtos aproveitando a quantidade expressiva de 

material disponível, usando a mesma massa de material explotada da mina.  Observa-se 

que o mercado de lítio no mundo tem crescido e que o Brasil passa a ter cada vez mais 

importância neste mercado. 
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Reduzir custos de explotação garantirão a sobrevivência do negócio de 

tântalo/estanho/lítio e feldspato e consequentemente todos os 350 empregos diretos, da 

empresa. Está prevista a geração de aproximadamente 30 novos empregos diretos. 

 

3. CONTEXTUALIZAÇÃO AMBIENTAL, GEOGRÁFICA, 

ECONÔMICA E PLANO MINERAL 

3.1. Localização 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Estado de Minas 

Gerais é composto por 13 (treze) Regiões Geográficas Intermediárias. Essas regiões são 

delimitadas a partir da aglutinação das Regiões Geográficas Imediatas. O 

empreendimento Mina Volta Grande, localizado nos municípios de Nazareno e São 

Tiago, está inserido na Região Geográfica Intermediária de Barbacena. 
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Figura 3.1 – Localização do empreendimento nas Regiões Geográficas 

Intermediárias de Minas Gerais 

 
 

As Regiões Geográficas Imediatas, por sua vez, são estruturadas “a partir de centros 

urbanos próximos para a satisfação das necessidades imediatas das populações” 

(DIVISÃO..., 2017, p. 19). A Mina Volta Grande está inserida na Região Geográfica 

Imediata de São João del Rei. 
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Figura 3.2 – Localização do empreendimento nas Regiões Geográficas Imediatas 

de Minas Gerais 

 
 

Como dito anteriormente, o empreendimento localiza-se entre os limites político-

administrativos dos municípios de Nazareno e São Tiago. Segundo dados obtidos no site 

do IBGE, Nazareno possui área de aproximadamente 341 km². Com população estimada, 

em 2017, de 8.583 habitantes, apresenta densidade demográfica de 24,17 hab./km². Já 

São Tiago apresenta área de aproximadamente 572 km² e população estimada, em 2017, 

de 11.073 habitantes, apresentando densidade demográfica de 18,45 hab./km².  

Nazareno é constituída apenas pelo Distrito Sede e São Tiago pelos distritos Sede e 

Mercês de Água Limpa. 
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Figura 3.3 – Localização do empreendimento em relação aos limites municipais e 

seus distritos 

 
 

O acesso à área, partindo de Belo Horizonte, se dá pela BR-381, sentido São Paulo, até o 

Município de Oliveira. No segundo trevo entra-se à direta, acessando a BR-494, sentido 

São João Del Rei, até a sede municipal de São Tiago. Percorre-se aproximadamente 26 

km pela MG-335, atravessando a malha urbana, antes de alcançar a comunidade de 

Mercês de Água Limpa. Desse ponto segue-se pela MG-841, em direção a Nazareno, em 

percurso de cerca de 3 km até a área do empreendimento. 

 

 

 



AMG MINERAÇÃO SA 

AMPLIAÇÃO MINA VOLTA GRANDE  CERN 
 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA – VOL I 

 

 

 

16 

Figura 3.4 – Acesso ao empreendimento – Estrutura Viária 

 
 

A Mina Volta Grande está localizada à margem da Rodovia LMG 841, s/n km 18 – Volta 

Grande, Município de Nazareno. Dista aproximadamente 15 km da sede do Município de 

Nazareno e 22 km da sede do Município de São Tiago. A MG-841, parcialmente 

asfaltada, liga o núcleo urbano de São Tiago ao núcleo urbano de Nazareno. 

Estão nas proximidades do empreendimento a Sede do Distrito de Mercês de Água Limpa 

e os povoados de Manteiga, Minas Brasil / Germinal, Cajengá, Estação Nazareno e 

Estação Coqueiros. A Figura a seguir apresenta o acesso local à Mina Volta Grande e sua 

relação com essas localidades mais próximas. 
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Figura 3.5 – Acesso ao empreendimento – Acesso local 

 
 

3.2. Clima 

De acordo com o Mapa de Climas do Brasil do IBGE, a região estudada insere-se no 

domínio climático “Subquente – Semi úmido com 4 a 5 meses secos”, de temperatura 

média entre 15°e 18°C em pelo menos um mês do ano, conforme Figura a seguir. 

Essa classificação indica que na região do empreendimento há duas estações no que tange 

a pluviosidade, sendo uma seca e outra chuvosa. Isso ocorre principalmente pela 

influência da circulação atmosférica, própria das áreas que possuem altos índices de 

insolação durante a maior parte do ano. O regime de seca ocorre durante o inverno e a 

concentração pluviométrica ocorre no verão. 
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Figura 3.6 – Domínios Climáticos na Região da Mina Volta Grande 

 

 

Ainda, a região em estudo apresenta uma significativa variação térmica. O clima da região 

é, na classificação de Koppen, tropical de altitude (Cwa) com invernos secos e verões 

brandos. A temperatura média anual oscila em torno de 17° C.  

Nos meses mais frios as médias diárias situam-se entre 13° e 15° e, nos meses mais 

quentes, entre 20° e 22° C. No entanto, nos últimos anos, é notório o aquecimento da sede 

do município nos verões, com grande parte de sua área impermeabilizada, como resultado 

da urbanização carente de planejamento e equilíbrio no uso do solo. 

O mapa com as Unidades Climáticas na Região da Mina Volta Grande pode ser 

visualizado na Figura a seguir. 
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Figura 3.7 – Unidades Climáticas na Região da Mina Volta Grande  

 

 

3.3. Relevo 

A área em estudo se localiza na porção centro-sul do Estado de Minas Gerais e está 

relacionada à unidade geomorfológica dos Planaltos dissecados do centro-oeste e sul de 

Minas. Mais ao sul da região, temos a unidade geomorfológica Depressão do rio Grande. 

A região de inserção da Mina Volta Grande é compreendida pela unidade geomorfológica 

Planalto dos Campos das Vertentes, pertencente ao Escudo Exposto – Planalto Centro Sul 

de Minas Gerais sendo caracterizada por um elevado compartimento planáltico dissecado 

em formas mamelonares, e cristas, traduzidas em paisagens conhecidas como “mares de 

morro”. As feições geomorfológicas são de origem de rochas do Complexo Barbacena, 

sendo magmáticas, graníticas, granodioríticas, em parte gnaissificadas, migmatitos de 
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paleossoma básico ou gnáissico, associados a gnaisse, metabasítos, xistos e gnaisses 

charnoquíticos. 

Na região oeste dessa unidade geomorfológica são dominantes as formas de dissecação 

homogênia, com presença de colinas convexo-côncavas, com densidades finas a 

grosseiras e aprofundamento de 41 a 80 m, delimitadas por talvegues rasos. No geral, as 

formas de dissecação encontradas envolvem agrupamentos de cristas, dissecação 

grosseira e eventuais feições aguçadas, que remetem à presença de rochas mais resistentes 

aos processos erosivos.  

A Figura a seguir, apresenta a compartimentação geomorfológica da região de inserção 

da Mina Volta Grande. 

 

Figura 3.8 –Compartimentação Geomorfológica da Região da Mina Volta Grande 
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Embora não seja tão marcante como no setor Leste, observam-se nesta área 

condicionamentos tectônicos na conformação do relevo, determinando uma adaptação 

parcial da drenagem e um alinhamento de cristas segundo as direções preferenciais do 

Pré-Cambriano. 

As altitudes na região são muito variáveis. Na zona de encosta da Mantiqueira e Serra do 

Espinhaço, encontram-se cristas a 1000 e 1200m, sendo que nos vales a altitude varia de 

750 a 800m, conforme pode ser visualizado na Figura a seguir. 

 

Figura 3.9 – Carta Hipsométrica da Região da Mina Volta Grande 

 
 

 



AMG MINERAÇÃO SA 

AMPLIAÇÃO MINA VOLTA GRANDE  CERN 
 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA – VOL I 

 

 

 

22 

3.4. Bacias Hidrográficas 

A área de estudo encontra-se na sub-bacia do Rio das Mortes e Jacaré – UPGRH GD2, 

um dos principais contribuintes da Bacia do Rio Grande, que engloba territórios dos 

Estados de Minas Gerais e São Paulo perfazendo 143.437,79 km2, dos quais 60,2% em 

território mineiro e 39,8% em terras paulistas (IPT, 2008), conforme apresentado na 

Figura a seguir. 

A nascente do Rio das Mortes localiza-se na divisa entre os municípios de Barbacena e 

Senhora dos Remédios, a aproximadamente 1.200 m de altitude, a partir da qual o rio 

percorre, aproximadamente, 280km até desaguar no Rio Grande, no município de 

Ibituruna. Ao longo do seu percurso, o Rio das Mortes recebe importantes afluentes,como 

o Rio Elvas e o Ribeirão Barba Lobo na margem esquerda, e o Rio do Peixe na sua 

margem direita. 

A Bacia do Rio das Mortes –UPGRHGD2 limita-se, a sudeste, com a Bacia do Rio 

Paraíba do Sul; ao sul, com a do Alto Rio Grande - GD1; a sudoeste, com a do Rio Verde 

- GD4; a noroeste, com a do Reservatório de Furnas - GD3; e, a norte, com a do Rio São 

Francisco- SF2 e SF3. 
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Figura 3.10 – Mapa Geral de Localização da Mina Volta Grande na Bacia do Rio das 

Mortes – UPGRH GD2 

 

 

3.5. Biomas 

A região da Mina Volta Grande está inserida no Bioma Mata Atlântica. Além de ser um 

dos maiores repositórios de biodiversidade do planeta, o Bioma da Mata Atlântica está 

entre os cinco primeiros colocados na lista dos Hotspotsde biodiversidade no mundo, 

abrigando cerca de 70% dos animais ameaçados de extinção no Brasil (185 dos 265 

listados em 2002).  

Em função da localização da Mina Volta Grande inserir-se no bioma Mata Atlântica, cabe 

destacar a existência de legislação específica com relação a este bioma, devido às suas 

características relevantes. A importância da Mata Atlântica passou a ser amplamente 
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reconhecida no final da década de 1980, quando foi declarada Patrimônio Nacional pela 

Constituição Federal de 1988. Alguns anos depois, em 1993, por meio do Decreto Federal 

nº 750/93, foi definido legalmente o domínio desse bioma e a proteção de seus 

remanescentes florestais e matas em regeneração, formulando legalmente os termos da 

proteção para os ecossistemas integrantes desse domínio. O Decreto Federal nº 750/93 

vigorou até a sua revogação, em 2008, pelo Decreto nº 6.660. Também normativa 

específica da Mata Atlântica, a Lei Federal nº 11.428, de 22 de Dezembro de 2006, propõe 

requisitos para garantir a conservação da vegetação nativa remanescente, determinando 

critérios de utilização e proteção, além de impor critérios e restrições de uso, 

diferenciados para estes remanescentes, considerando a vegetação primária e os estágios 

secundário inicial, médio e avançado de regeneração. 

A Figura a seguir apresenta o mapa de biomas e de vegetação compilados dos dados do 

IBGE. De forma geral, ainda que inserida no bioma Mata Atlântica a região de inserção 

da Mina Volta Grande apresenta-se bastante alterada em decorrência de atividades 

antrópicas pretéritas além de apresentar áreas ecótones bastante expressivas, 

caracterizadas por reentrâncias das fisionomias do Cerrado.  
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Figura 3.11 – Localização da Mina Volta Grande nos Biomas de Minas Gerais, IBGE 

2004 

 
 

Áreas ecótones constituem regiões de tensão ecológica as quais são muito importantes 

para o funcionamento dos sistemas naturais, que quando modificados, são extremamente 

difíceis de serem recuperados. Áreas limítrofes que abrigam diferentes tipos de 

fitofisionomias são, portanto, essenciais para a caracterização da vulnerabilidade natural. 

A classificação de uso do solo e cobertura vegetal nativa da ampliação da Mina Volta 

Grande, é representada predominantemente por áreas antropizadas existindo e fragmentos 

de Floresta Estacional Semidecidual. Os fragmentos de vegetação com fisionomias 

florestais estão principalmente nos vales que se formam entre as encostas, protegendo 

cursos d’água. Na ADA estão presentes fragmentos Florestais em estágio Inicial e Médio 

de Regenração os quais somam 22,34ha. 
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Relevância Regional 

Segundo o Zoneamento Ecológico de Minas Gerais entende-se que a relevância regional 

de um ecossistema é a razão entre a área atual de determinadas fitofisionomias (campos, 

campos rupestres, campos cerrados e cerrados, florestas deciduais, Semideciduais, 

Ombrófila, veredas e cerrados) em uma célula e a área t 1otal destas fitofisionomias 

em determinada regional do COPAM. Assim, ecossistemas que passaram por um 

histórico muito severo de substituição na regional em questão apresentariam valores 

elevados de relevância regional.  

 

3.6. Áreas de Relevância Ambiental e Sujeitas a Restrição de Uso 

Tem-se em Minas Gerais o Sistema Estadual de Unidades de Conservação (SEUC), de 

acordo com o SNUC, enquadrando as unidades nas categorias de Proteção Integral e de 

Uso Sustentável. 

A Lei Estadual 14.309/2002, em seu Artigo 23, define unidades de conservação de 

proteção integral: (I) Parque Estadual; (II) Estação Ecológica; (III) Refúgio da Vida 

Silvestre; (IV) Monumento Natural; (V) Reserva Biológica; e, conforme alteração 

promovida pelo art. 4º da Lei 18.024, de 09 de janeiro de 2009, (VI) Área de Proteção de 

Mananciais. 

As categorias de Estação Ecológica, Parque e Reserva Biológica são consideradas, na sua 

totalidade, de posse e domínio públicos. (§ 2° do Art. 23), enquanto que a Área de 

Proteção de Mananciais pode estar inserida em propriedade particular, desde que seja 

possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos 

naturais do local pelo proprietário. 

No Artigo 24 a referida lei define as unidades de conservação de uso sustentável: (I) Área 

de Proteção Ambiental; (II) Área de Relevante Interesse Ecológico; (III) Reserva 

Extrativista; (IV) Floresta Estadual e (V) Reserva Particular do Patrimônio Natural. Nas 

unidades de conservação de uso sustentável é permitida a utilização sustentável de 

recursos naturais. 

A região de inserção da Mina Volta Grande embora muito antropizada em virtude do 

desenvolvimento de atividades econômicas tais como mineração e agricultura ainda 

podem ser consideradas como uma região que detém conservado o patrimônio natural e 

ainda contém amostras representativas dos ecossistemas de Minas Gerais e do Brasil. 
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Assim a criação de áreas protegidas, na forma de unidades de conservação, tem sido o 

método mais utilizado para garantir a conservação desses fatores. 

O Quadro a seguir apresenta as áreas de relevância ambiental na região da Mina Volta 

Grande. 

 

Quadro 3.1 – Áreas de Relevância Ambiental na região da Mina Volta Grande 

TIPO NOME ÁREA LEGISLAÇÃO MUNICÍPIO USO 

DISTÂNCIA 

DA MINA 

VOLTA 

GRANDE 

APA 

Serra 

São 

José 

4648,33 

Decreto n° 

21.308 

de 19/05/81 e 

Decreto n° 

30.934 

de 16/02/90 

Cel. Xavier 

Chaves/ 

Prados/Santa 

Cruz de 

Minas/São João 

delRei/Tiradentes 

Uso 

Sustentável 
40 KM 

FLONA Ritápolis 89,13 
Decreto n° de 

21/09/99 
Ritápolis 

Uso 

Sustentável 
32 KM 

REVS 

Libélulas 

da 

Serra 

São 

José 

3716,89 

Decreto n° 

43.908 

de 05/11/2004 

 

Tiradentes/Santa 

Cruz de 

Minas/São 

João del 

Rei/Coronel 

Xavier 

Chaves/Prado 

Proteção 

Integral 
40 KM 

 

Através da análise Quadro acima e da Figura a seguir pode-se concluir a Mina Volta 

Grande não está inserida nos limites geográficos de nenhuma Unidade de Conservação e 

nem inserida no um raio de 10 Km das mesmas. 
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Figura 3.12 – Mapa das Unidades de Conservação na Região de Inserção da Mina Volta 

Grande 

 

 

3.7. Contextualização Do Empreendimento 

Oficialmente fundada em 15 de Outubro de 1945 pela família Guimarães, a Cia Estanho 

Minas Brasil – MIBRA, sucedida pela AMG Mineração S/A, tinha como objetivo a 

exploração industrial de jazidas minerais, a metalurgia e o comércio desses produtos. As 

explorações eram executadas de forma semi-mecanizado, vindo a ser modernizados anos 

na frente com a instalação de moinhos e planta de separação magnética. 

Em 1978 a vida útil da mineração era estimada em 3 anos, quando os proprietários 

decidiram vender 70% para o Grupo Metallurg que começaram pesquisas de novos corpos 
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dentro da área de mineração, bem como, iniciou-se trabalho para recuperação ambiental 

das áreas até então degradadas.. 

Em 1983 a AMG – Cia. Industrial Fluminense, sucedida pela LSM Brasil,  adquiriu os 

30% restantes da MIBRA e como representante do Grupo Metallurg, que já a havia 

adquirido em 1979, passou a administrar a Mibra com outra metodologia de trabalho, 

buscando sempre o aumento de produtividade, através de reengenharia dos processos. 

No ano de 1993 a Cia. de Estanho Minas Brasil – Mibra, foi incorporada à Cia Industrial 

Fluminense - AMG, tornando se AMG – Filial Volta Grande, mas continuou sendo 

chamada pelo carinhoso nome de MIBRA. 

A partir de 1996, a MIBRA entrou em um período de pesquisas e desenvolvimento de 

produtos e processos e também investimentos como instalações das Espirais, 

reaproveitamento de rejeito como minérios industriais, melhoria na recuperação do 

tântalo, consolidando com o aumento da capacidade da planta para 25.000 ton. mês de 

pegmatito, no ano de 2000. 

Nesse mesmo período iniciaram-se estudos para desenvolver o Projeto denominado MIX 

Cerâmicos, a partir da utilização de rejeitos do processo de beneficiamento, onde 90% do 

material poderia ser comercializado como Feldspato, matéria prima para indústrias 

cerâmicas e vidros. 

A produção do Feldspato começou em 2003 na sua forma in-natura, deixando de ser um 

problema ambiental para se tornar um dos produtos mais rentáveis da Cia. Em pouco 

tempo a produção de Feldspato passou de 1000 para as atuais 12000 toneladas por mês, 

se tornando referência  no mercado nacional, abastecendo 80% das indústrias cerâmicas. 

No ano de 2009 a empresa concluiu o maior  projeto de sua história, que é a expansão de 

sua capacidade , passando para  50.000 ton./mês de pegmatito, se tornando uma 

importante  produtora de tântalo no mundo, além de já ser uma das maiores reservas 

mundiais em  teor. 

Esse foi o primeiro passo rumo ao crescimento com sustentabilidade, com a proteção 

ambiental, segurança e com a responsabilidade social.  

 Em 2009 aconteceu uma mudança interna na AMG, onde ocorreu uma fusão entre AMG 

(atualmente LSM Brasil S.A.) com a LSM UK localizada na Inglaterra passando então, a 

fazer parte do grupo AMG totalmente voltado para Ligas de Alumínio e a MIBRA deixou 

de ser filial da LSM Brasil para se tornar uma nova empresa registrada com a razão social 
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de AMG Mineração S.A., onde começou a reportar para uma aba do grupo espeAMGica 

de mineração AMG - Mining.  

 O produto da AMG Mineração é um concentrado de minerais metálicos rico em estanho, 

nióbio e tântalo. Como subproduto é extraído areia feldspática utilizado pela indústria 

cerâmica. O produto da AMG Mineração é um concentrado de minerais metálicos rico 

em estanho, nióbio e tântalo. Como subproduto é extraído areia feldspática utilizado pela 

indústria cerâmica. A Figura ilustra os produtos da AMG Mineração. 

 

Figura 3.13 – Produtos da AMG Mineração 

 
   

Feldspato 
Concentrado de 

Nióbio 
Concentrado de 

Tântalo 
Estanho 

 

A AMG Mineração e a Sustentabilidade Socioambiental 

A sustentabilidade se originou da conscientização crescente, na década de 1980, de que 

os países precisavam descobrir formas de promover o crescimento de suas economias 

sem destruir o meio ambiente ou sacrificar o bem-estar das futuras gerações. A partir 

desta época, o termo sustentabilidade se transformou em tema de causas sociais e 

ambientais, principalmente no mundo dos negócios, onde emergiu o entendimento de que 

empresa sustentável gera lucro para os acionistas, ao mesmo tempo em que protege o 

meio ambiente e melhora a vida das pessoas com quem interage. 

Para ser sustentável a empresa ou empreendimento tem que buscar permanentemente, em 

suas ações, decisões, processos e produtos de qualidade, com controle da poluição e uso 

adequado dos recursos naturais. Além disso, tem que ser socialmente responsável, pois 

toda a empresa está inserida em ambiente social, no qual influi e do qual recebe influência. 

A sustentabilidade requer postura preventiva, que reconheça tudo que o empreendimento 

pode fazer de positivo, para ser maximizado, e de negativo, para ser minimizado. Exige 

também postura não-imediatista, buscando visão de planejamento e operações capazes de 

contemplarem o curto, médio e longo prazos. A sustentabilidade visa o equilíbrio dos 

resultados econômicos, sociais e ambientais; além disso, o conceito atual considera 

também a governança corporativa. 

http://www.br.all.biz/g9666/
http://www.br.all.biz/g9665/
http://www.br.all.biz/g9669/
http://www.br.all.biz/g9663/
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A busca pelo desenvolvimento sustentável começou, timidamente, a se tornar exigência 

em empresas de diferentes setores, e com o passar dos anos as companhias que integram 

tal filosofia tendem a se destacar no meio empresarial, pois os consumidores estão cada 

vez mais conscientes sobre as influências humanas na preservação do meio ambiente e 

bem-estar social. Atualmente, os novos paradigmas de competitividade, incluem a 

sustentabilidade como fator fundamental de sucesso para as corporações, devendo ser 

incluída como um valor corporativo presente na estratégia das companhias e que permeia 

suas atividades, de forma integrada ao negócio. 

No Brasil, as empresas já perceberam que a responsabilidade social vai além das ações 

pontuais em defesa do meio ambiente ou de programas que incluam determinados grupos 

na comunidade das empresas, buscando a consolidação estratégica de uma 

sustentabilidade coorporativa no contexto de uma agenda de longo prazo. Nos últimos 

anos, houve uma clara evolução do conceito de sustentabilidade, que foi concebido de 

forma restrita à questão ambiental e cresceu em importância e abrangência, e foi 

direcionado para uma perspectiva que reúne aspectos éticos, culturais e de governança 

coorporativa. Ressalta-se que o momento é altamente propício para discussão do tema, 

considerando que o país foi a sede da RIO+20, Conferência das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento Sustentável, realizada no mês de junho de 2012. 

As expectativas sociais em torno da responsabilidade e da transparência das empresas 

cresceram significativamente na última década. Estaé certamente a realidade para o setor 

de mineração e transformação mineral em Minas Gerais, na medida em que desempenha 

uma participação vigorosa na economia do estado. Por outro lado, o relacionamento entre 

as empresas de mineração e a sociedade civil, muito frequentemente, tem sido definido 

em termos de desconfiança e hostilidade. Para superar essa relação cética, o foco na 

sustentabilidade é a ferramenta efetiva para que as empresas de mineração e metais 

demonstrem seu comprometimento com práticas corporativas de gestão socioambientais 

e econômicas, orientadas por diretrizes transparentes e alinhadas a um padrão de 

qualidade. Os indicadores de sustentabilidade são cada vez mais reconhecidos por 

investidores e stakeholders, que gradativamente passam a considerar a relevância dos 

riscos e das oportunidades do desenvolvimento sustentável para o desempenho 

financeiro. 
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As oportunidades financeiras também têm sido identificadas, sobretudo no contexto do 

desenvolvimento de projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), da 

ONU, levantadas pelo inventário.  

A AMG Mineração planeja implantar um sistema de gestão ambiental na Mina Volta 

Grande, incluindo certificações socioambientais. Além disso, realiza monitoramento 

hidrológico e atmosférico os quais permitem acompanhar a influência das atividades 

minerárias no ar e nas fontes hídricas da região. Também executa um sistema de gestão 

de resíduos que permite destinar corretamente e com segurança todos os resíduos 

produzidos em sua operação. 

 

4. ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO DE MINAS GERAIS 

Os critérios para o Zoneamento Ecológico-Econômico do Brasil foram definidos pelo 

Decreto Federal Nº 4.297, de 10 de julho de 2002, regulamenta o art. 9, inciso II, da Lei 

nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, como instrumento de organização do território, como 

base e orientação nas fases de planejamento e implantação de planos, obras e atividades 

públicas e privadas, e estabelece medidas e padrões de proteção ambiental destinados a 

privilegiar a qualidade ambiental, dos recursos hídricos e do solo e a conservação da 

biodiversidade, garantindo o desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de 

vida da sociedade brasileira. 

Minas Gerais tem seu Zoneamento Ecológico-Econômico/ZEE-MG editado e publicado 

no “Minas Gerais” em 29 de Dezembro de 2008, através da Deliberação Normativa 

COPAM nº 129, de 27/12/2008, como instrumento fundamental e bem sucedido, de apoio 

ao planejamento e à gestão das ações governamentais do meio ambiente do Estado de 

Minas Gerais. A Política Estadual de Meio Ambiente instituiu o ZEE como um dos 

instrumentos de planejamento e gestão ambiental do Estado, tendo a Secretaria Estadual 

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) realizado os estudos 

necessários a sua elaboração em parceria com a UFLA – Universidade Federal de Lavras.  

O ZEE-MG contribui para as políticas públicas para o ordenamento territorial, 

conservação da biodiversidade e uso sustentável dos recursos ambientais, harmonizando 

a proteção da natureza com o desenvolvimento social e econômico, respeitando as 

vocações e peculiaridades regionais. 

Os resultados do ZEE-MG, especialmente os mapas, cartas e outros produtos, deverão 
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ser utilizados como instrumentos auxiliarespara o licenciamento ambiental, alteração de 

uso do solo, fiscalização, controle e monitoramento de recursos naturais. 

O ZEE é composto por conceitos, diretrizes, critérios, etc., tendo como produtos mapas 

que mostram a vulnerabilidade natural, a potencialidade social e as áreas prioritárias para 

conservação e recuperação, dentre outros. 

De acordo com a referida Deliberação Normativa COPAM, todos os dados e produtos do 

ZEE - incluindo as questões relativas à gestão de recursos hídricos - devem ser 

permanentemente atualizados, de acordo com os mecanismos próprios da gestão pública 

(Planos de Recursos Hídricos, Diretrizes dos Comitês de Bacia e do Conselho Estadual 

de Recursos Hídricos, etc.). 

O ZEE-MG, portanto, objetiva concretizar uma base sistemática e integrada de 

informações, constituindo uma ferramenta fundamental de apoio ao planejamento e 

gestão territorial fornecendo subsídios técnicos à definição de áreas prioritárias para a 

proteção e conservação da biodiversidade e para o desenvolvimento, segundo critérios de 

sustentabilidade econômica, social, ecológica e ambiental, orientando o governo e a 

sociedade civil na elaboração dos seus programas e em seus investimentos. Estes, aos 

serem planejados e implementados respeitando-se as características de cada zona de 

desenvolvimento, poderão promover com maior efetividade a melhoria na qualidade dos 

serviços prestados e na qualidade de vida de toda a sociedade do Estado de Minas Gerais. 

Portanto, o Zoneamento Ecológico Econômico do Estado de Minas Gerais – ZEE-MG 

consiste na elaboração de um diagnóstico dos meios geobiofísico e sócio-econômico-

jurídico-institucional, gerado a partir de duas cartas principais, de Vulnerabilidade 

Ambiental e de Potencialidade Social, que sobrepostas conceberam áreas com 

características próprias que determinam o zoneamento territorial. 

Um dos produtos do ZEE-MG é o mapa de Qualidade Ambiental elaborado a partir dos 

mapas de Conservação da Flora, Erosão Atual e Qualidade da Água.  

Analisando a variável qualidade ambiental da área de inserção da Mina Volta Grande, 

observa-se que a mais de 100% é classificada como Baixa Qualidade Ambiental. Tais 

resultados eram de certo modo antecipados, já que o estado de Minas Gerais encontra-se 

intensamente antropizado devido ao seu histórico de desenvolvimento. Como se sabe, a 

ocupação européia em Minas Gerais, data do fim do século XVII. Somente trezentos anos 

depois, considerações ambientais tornaram se relativamente comuns. Por esse motivo, 
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aquelas regiões mais intensamente desenvolvidas do estado são também aquelas de pior 

qualidade ambiental.  

Segundo os dados processados pelo ZEE e apresentados na Figura a seguir os resultados 

mostraram que a qualidade ambiental classificada como Baixa, pode estar relacionado a 

metodologia de análise do ZEE que considera, contudo, que o conceito de qualidade 

ambiental, engloba apenas as variáveis vegetação nativa, qualidade da água superficial e 

perdas desolo, corroborando o grau de antropização da área. 

 

Figura 4.1 – Qualidade Ambiental – Mina Volta Grande 

 

 

O Zoneamento Ecológico Econômico do Estado de Minas Gerais – ZEE-MG consiste na 

elaboração de um diagnóstico dos meios geobiofísico e sócioeconômico-jurídico-
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institucional, gerado a partir de duas cartas principais, de Vulnerabilidade Ambiental e de 

Potencialidade Social, que sobrepostas conceberam áreas com características próprias que 

determinam o zoneamento territorial. 

Considerando a a Mina Volta Grande, apresenta-se, a seguir, o mapeamento regional das 

Zonas Ecológico-Econômicas, bem como o contexto de Vulnerabilidade Ambiental e de 

Potencialidade Social. A Figura a seguir ilustra as Zonas Ecológico-Econômicas da Bacia 

do Rio das Mortes bem como a ADA da ampliação da Mina Volta Grande, destacando-

se as zonas, e suas respectivas características específicas para a proteção e conservação 

da biodiversidade e para o desenvolvimento, que serão diretamente afetadas pelas 

estruturas previstas para a operação das atividades minerárias. 

As Zonas Ecológico-Econômicas foram definidas da seguinte maneira: 

 

• Zona de desenvolvimento 1: Esta zona é formada pela classe AA do Índice Ecológico-

Econômico - IEE. São áreas de elevado potencial social que pressupõem condições de 

gerenciar empreendimentos de maior porte e causadores de maiores impactos sócio-

ambientais. São caracterizadas por possuírem capacidades nos níveis estratégico, tático e 

operacional e de serem facilmente estimuladas para alavancar o desenvolvimento 

sustentável local. Nessa zona, os locais são menos vulneráveis ambientalmente, os 

empreendedores têm melhores condições para implantar ações preventivas e mitigadoras 

de impactos.  

• Zona de desenvolvimento 2: Esta zona é formada pela classe AB do IEE. São áreas de 

elevado potencial social que pressupõem condições de gerenciar empreendimentos de 

maior porte e causadores de maiores impactos sócio-ambientais. São caracterizadas por 

possuírem capacidades nos níveis estratégico, tático e operacional e de serem facilmente 

estimuladas para alavancar o desenvolvimento sustentável local. Nessa zona, os locais 

são mais vulneráveis ambientalmente, e os empreendedores devem procurar estabelecer 

maior gama de ações preventivas e mitigadoras de impactos.  

• Zona de desenvolvimento 3: Esta zona é formada pela classe BA do IEE. São áreas de 

potencial social intermediário e baixa vulnerabilidade natural que demandam ações que 

incentivem o desenvolvimento, considerando que o meio ambiente tem maior poder de 

resiliência, aumentando a efetividade das ações mitigadoras. 

• Zona de desenvolvimento 4: Esta zona é formada pela classe CA do IEE. São áreas de 

baixo potencial social e baixa vulnerabilidade natural, dependentes de assistência direta 
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e constante do governo do estado ou do governo federal em áreas básicas de 

desenvolvimento, levando em conta que o meio natural fornece condições propícias para 

este desenvolvimento. 

• Zona de desenvolvimento especial 5: Esta zona é formada pela classe BB do IEE. São 

áreas de potencial social intermediário e alta vulnerabilidade natural que demandam ações 

que incentivem o desenvolvimento, considerando que o meio ambiente tem baixo poder 

de resiliência, diminuindo a efetividade ou inviabilizando ações mitigadoras. 

• Zona de desenvolvimento especial 6: Esta zona é formada pela classe CB do IEE. São 

áreas de baixo potencial social e alta vulnerabilidade natural, dependentes de assistência 

direta e constante do governo do estado ou do governo federal em áreas básicas de 

desenvolvimento, levando em conta que o meio natural é um elemento limitante. 

A ADA de ampliação da Mina Volta Grande é representada majoritariamente pela Zona 

Ecológica-Econômica 3. 
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Figura 4.2 – Zoneamento Ecológico-Econômico – Mina Volta Grande 

 
 

O conceito de Vulnerabilidade Natural, segundo o ZEE é a incapacidade do meio-

ambiente de resistir ou recuperar-se de impactos antrópicos negativos. Pressupõe-se uma 

situação atual que deve persistir ou se recuperar. A ADA de ampliação da Mina Volta 

Grande apresenta áreas que variam de Baixa a Média Vulnerabilidade Natural. 

Avaliando a classificação da Vulnerabilidade Natural em Minas Gerais nota-se que a 

maior parte das áreas de mineração insere-se em locais de vulnerabilidade natural de 

média a muito alta. Em princípio, quanto maior a vulnerabilidade natural de um local, 

maior será o impacto das atividades humanas nesse local. É particularmente notável a 

quantidade de áreas de mineração em locais vulneráveis no médio Jequitinhonha e no 

Quadrilátero Ferrífero, por isso a necessidade de maior acompanhamento e 

monitoramento da atividade minerária nessas regiões. O Sul de Minas, a Zona da Mata 
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e o Triângulo Mineiro encontram-se numa situação mais confortável, possuindo poucas 

áreas de mineração, entretanto, a Mina Volta por ser uma atividade minerária muito antiga 

está incluída em zonas de baixa a média vulnerabilidade, conforme pode ser visualizado 

na Figura a seguir. 

 

Figura 4.3 – Vulnerabilidade Natural – Ampliação Mina Volta Grande 

 
 

A classe Potencialidade Social é definida a partir de um conjunto de informações 

articuladas e representadas pela categorização dos municípios e permite compreender as 

principais tendências de uso do território, suas formas de produção e os modos e 

condições de vida a elas associados dentro do que preconiza a Agenda 21 brasileira: “que 

o desenvolvimento será construído sob uma ótica integradora que vê o território em 

estreita ligação com o capital humano.” (AGENDA 21, 2002, p.26). Além disso, a carta 
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de Potencialidade Social está em sintonia com as diretrizes metodológicas do Ministério 

do Meio Ambiente que conceitua o ZEE como “um instrumento político e técnico do 

planejamento, cuja finalidade última é otimizar o uso do espaço e as políticas públicas." 

(MMA& SAE, 1997, p.12). 

Segundo diretrizes do ZEE, tem-se como pressuposto, que todo município tem uma 

Potencialidade Social que determina seu ponto de partida para o Desenvolvimento 

Sustentável. O “Ponto de Partida de Potencialidade Social” é, então, medido pela situação 

atual de cada município nas dimensões produtiva, natural, humana e institucional. Tendo 

em vista essas considerações compreende-se como Potencialidade Social o conjunto de 

condições atuais, medido pelas dimensões produtiva, natural, humana e institucional, que 

determina o ponto de partida de um município ou de uma microrregião para alcançar o 

desenvolvimento sustentável. 

Nesse sentido, analisando não só os municípios de Nazareno e São Tiago como também 

a ADA de ampliação Mina Volta Grande, conforme Figura a seguir verifica-se que ambos 

municípios e consequentemente a ADA são caracterizados em sua totalidade como sendo 

Pouco Favorável ao desenvolvimento sustentável. Essa situação se traduz na capacidade 

limitada que os municípios de Nazareno e São Tiago possuem de oferecer resposta 

proporcional aos investimentos realizados em áreas estratégicas ou em setores 

específicos. Portanto, são áreas que possuem capacidades mais focalizadas nos níveis 

tático e operacional necessitando de serem estimulados por políticas públicas e por 

investimentos fortes, em setores intermediários e básicos de desenvolvimento local. As 

prioridades de desenvolvimento desses municípios encontram-se no nível tático e 

operacional. 
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Figura 4.4 – Potencialidade Social município de Nazareno e São Tiago – Ampliação Mina 

Volta Grande 

 
 

Baseando-se na Vulnerabilidade Natural, associada às variáveis de Qualidade Ambiental, 

o ZEE-MG define as áreas prioritárias para Conservação de Recursos Naturais e para 

Recuperação Ambiental.  

O mapa das áreas prioritárias indica aquelas áreas que ainda possuem elevadaqualidade 

ambiental, em locais naturalmente frágeis e sob provável pressão humana. Essas sãoáreas 

muito úteis para os organismos gestores e de fiscalização e são áreas onde o poder 

públicoainda pode intervir favoravelmente para conservar recursos biológicos. 

O mapeamento de áreas prioritárias também fornece subsídios para o planejamento e 

gestão, poisdirecionam esforços de recuperação, conservação e/ou desenvolvimento de 

acordo com a necessidadede cada área. 



AMG MINERAÇÃO SA 

AMPLIAÇÃO MINA VOLTA GRANDE  CERN 
 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA – VOL I 

 

 

 

41 

Conforme mostra a Figura a seguir há totalidade de espaços territoriais classificados como 

de Muito Baixa e Baixa Prioridade para Conservação na ADA de ampliação da Mina 

Volta Grande. 

As áreas de baixa prioridade para conservação são aquelas que apresentam 

Vulnerabilidade Natural baixa, Qualidade Ambiental também baixa.  

Vale ressaltar que a prioridade para conservação refere-se única e exclusivamente à 

conservação de recursos biológicos ainda existentes. O mapa de áreas prioritárias mostra 

aqueles locais onde ainda há necessidade de conservar os recursos biológicos. Em locais 

intensamente antropizados, como a área de inserção da Mina Volta Grande onde há pouca 

biodiversidade a conservar, as unidades de conservação existentes na região, tem a função 

não de conservar, mas, principalmente, de recuperar a biodiversidade na área. 
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Figura 4.5 – Prioridade de Conservação – Ampliação da Mina Volta Grande 

 

 

Quando há vulnerabilidade natural alta de uma determinada área com qualidade 

ambiental também alta é atribuída relevância para a conservação do espaço territorial. Em 

contrapartida, quando a prioridade de conservação é muito baixa, tal dado incide 

diretamente sobre a variável Prioridade de Recuperação, indicando que essas áreas 

merecem atenção especial no tocante à recuperação das áreas impactadas. 

Consequentemente, a análise da Figura a seguir sugere que a ADA de ampliação da Mina 

Volta Grande possui Prioridade de Recuperação Muito Alta. Diante da análise, a AMG 

Mineração poderá direcionar esforços de reabilitação e/ou desenvolvimento de acordo 

com realidade da área. 
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Figura 4.6 – Áreas Prioritárias Para Recuperação – Mina Volta Grande 

 
 

Qualidade da Água 

A qualidade das águas é representada por um conjunto de características, geralmente 

mensuráveis,de natureza química, física e biológica. Sendo um recurso comum a todos, 

foi necessário, para aproteção dos corpos d'água, instituir restrições legais de uso. Desse 

modo, as características físicas equímicas da água devem ser mantidas dentro de certos 

limites, os quais são representados porpadrões, valores orientadores da qualidade de água, 

dos sedimentos e da biota (Resoluções Conamanº 357/2005, Conama nº 274, Conama nº 

344/2004, e Portaria N° 518, do Ministério da Saúde). 

Os ecossistemas aquáticos incorporam, ao longo do tempo, substâncias provenientes de 

causas naturais, sem nenhuma contribuição humana, em concentrações raramente 
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elevadas que, noentanto, podem afetar o comportamento químico da água e seus usos 

mais relevantes. Entretanto, outras substâncias lançadas nos corpos d'água pela ação 

antrópica, em decorrência da ocupação edo uso do solo, resultam em sérios problemas de 

qualidade de água, que demandam investigações einvestimentos para sua recuperação. 

Os aspectos mais graves dos poluentes referem-se às substâncias potencialmente tóxicas, 

oriundasde processos industriais. 

Por outro lado, atualmente, observa-se, ainda, a presença, em ambientes eutrofizados, 

ricos emmatéria orgânica, de microalgas capazes de produzir toxinas com características 

neurotóxicas ehepatotóxicas. 

Através da análise da Figura a seguir, pode-se concluir que a Mina Volta Grande possui 

aproximadamente 100% de área caracterizada por Alta Qualidade da Água Superficial. 

Conforme mencionado, a qualidade das águas de superfície depende de uma série de 

fatores, tais como geologia, tipo de vegetação, ecossistema do corpo d’água e influência 

antropogênica, sendo esta última a principal responsável pelas maiores alterações 

verificadas na composição das águas naturais (PATRUS et. al., 2001). 

A utilização das águas subterrâneas na área em questão se resume ao abastecimento 

público e industrial e ao rebaixamento dos níveis d’água em minerações. Os recursos 

hídricos subterrâneos possuem importância técnico-econômica para o abastecimento 

público das comunidades urbanas e rurais.  

O ZEE-MG pondera sobre o comprometimento das águas superficiais e subterrâneas a 

partir do Nível de Comprometimento (NC). O NC foi definido como sendo a razão entre 

o volume de água superficial outorgado dentro de uma sub-bacia (MELLO et al., 2008) e 

o volume oficialmente disponível (30% da Q7,10), permitindo identificar zonas 

problemáticas no contexto de emissão de outorga. Em termos práticos, o NC permite 

expressar oficialmente o nível atual de uso de água e por consequência identificar as 

regiões com maior ou menor grau de comprometimento, devendo-se atentar para o fato 

de que a concessão de novas outorgas altera seu valor. Outro aspecto, é que ele representa 

a relação demanda – oferta, que tem seu caráter relativo e específico para a região 

representada, pois, uma dada região pode apresentar-se com baixa oferta de água, que 

significa vulnerabilidade natural alta, mas não estar comprometida pela demanda 

outorgada e apresentar-se, portanto, como uma região onde ainda é possível obter outorga 

para uso da água. O inverso também é verdadeiro, ou seja, uma região naturalmente rica 
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em água pode apresentar-se completamente comprometida, decorrente de elevada 

concessão de outorgas. 

Assim, segundo mostram as Figuras a seguir nota-se, sobremaneira, que o nível de 

comprometimento da água superficial e água subterrânea da Bacia do Rio das Mortes é 

classificada, em sua totalidade como Muito Baixo, sendo tal comportamento homogêneo 

para todas as drenagens naturais, indicando a possibilidade de concessão de novas 

outorgas na referida Bacia, na qual integra a Mina Volta Grande. 

 

Figura 4.7 – Comprometimento da Água Superficial – Ampliação Mina Volta Grande 
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Figura 4.8 – Nível de comprometimento de Água Subterrânea – Ampliação Mina Volta 

Grande 

 

 

4.1. Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade 

No Brasil, o Ministério do Meio Ambiente vem fazendo uso de critérios científicos para 

a identificação de áreas prioritárias nos ecossistemas mais ameaçados. Entre 1997 e 2000, 

o Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira, 

conhecido como PROBIO, realizou uma ampla consulta para a definição de áreas 

prioritárias para conservação nos biomas brasileiros – Amazônia, Caatinga, Cerrado e 

Pantanal, Mata Atlântica e Campos Sulinos, e na Zona Costeira e Marinha. 

Pela primeira vez foi possível identificar as áreas prioritárias para conservação da 

biodiversidade, avaliar os condicionantes socioeconômicos e as tendências atuais da 



AMG MINERAÇÃO SA 

AMPLIAÇÃO MINA VOLTA GRANDE  CERN 
 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA – VOL I 

 

 

 

47 

ocupação humana do território brasileiro, bem como formular as ações mais importantes 

para conservação dos nossos recursos naturais (blog.mma.gov.br). 

O Mapa das Áreas Prioritárias constitui uma das ações realizadas pelo Governo do Brasil 

em cumprimento das obrigações do país junto à Convenção sobre Diversidade Biológica, 

firmada durante a Conferência RIO-92. Seu objetivo foi avaliar a situação da 

biodiversidade dos vários biomas brasileiros, identificando os condicionantes ambientais, 

sociais e econômicos, e estabelecer propostas para a sua conservação, utilização 

sustentável e a repartição dos benefícios decorrentes da sua utilização. As Áreas 

Prioritárias para Conservação, Utilização Sustentável e Repartição dos Benefícios da 

Biodiversidade foram reconhecidas pelo Decreto nº 5.092, de 21 de maio de 2004, e pela 

Portaria MMA nº 126, de 27 de maio de 2004. 

A Figura a seguir apresenta a localização das áreas prioritárias no Estado de Minas Gerais 

para a conservação, utilização sustentável e repartição de benefícios da biodiversidade 

brasileira definidas pelo MMA/PROBIO (2006) em relação às instalações da Mina Volta 

Grande. Através da análise da Figura a seguir pode-se observar que a Mina Volta Grande 

não está inserida em áreas prioritárias para a Conservação da Biodiversidade. 
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Figura 4.9 – Localização da Mina Volta Grande em Relação às Áreas Prioritárias para a 

Biodiversidade - MMA. 

 
 

Em Minas Gerais a Fundação Biodiversitas elaborou o documento denominado 

Biodiversidade em Minas Gerais – Um atlas para a sua conservação em 1998. Em 2005 

foi realizada a sua revisão. Este documento apresenta um levantamento de áreas 

prioritárias para conservação da biodiversidade em nosso Estado, atribuindo categorias 

diversas para as variadas regiões de Minas.  

A partir da promulgação da Deliberação Normativa COPAM nº 55, de 13 de junho de 

2002, o documento: "Biodiversidade em Minas Gerais: Um Atlas para sua Conservação” 

tornou-se, oficialmente, o principal instrumento para as entidades públicas no 

planejamento e formulação das políticas públicas estaduais de conservação, 
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estabelecendo normas, diretrizes e critérios que passaram a nortear a conservação no 

Estado. 

No Atlas da Biodiversitas, é feita a delimitação de áreas prioritárias procurando enfatizar 

a proteção de espécies ameaçadas, raras e endêmicas, uma vez que a conservação de seus 

habitats salvaguarda outras espécies e, inevitavelmente, contribui para a conservação dos 

ecossistemas (GLOWKAet al., 1996 in DRUMMOND et al, 2005).  

Uma vez definidas como prioritárias, as áreas são classificadas nas seguintes categorias 

de importância biológica: especial, extrema, muito alta, alta e potencial. Os critérios 

utilizados como base para essa classificação foram: 

 Importância biológica especial: áreas com ocorrência de espécie (s) restrita(s) a 

áreas e/ou ambiente(s) único(s); 

 Importância biológica extrema: áreas com alta riqueza de espécies endêmicas, 

ameaçadas ou raras e/ou com fenômeno biológico especial;  

 Importância biológica muito alta: áreas com média riqueza de espécies endêmicas, 

ameaçadas ou raras e/ou que representem extensos remanescentes significativos, 

altamente ameaçados ou com alto grau de conservação; 

 Importância biológica alta: áreas com alta riqueza de espécies em geral, presença 

de espécies raras ou ameaçadas, e/ou que representem remanescentes de 

vegetação significativos ou com alto grau de conectividade; e 

 Importânciabiológica potencial: áreas insuficientemente conhecidas, mas com 

provável importância biológica, sendo, portanto, prioritárias para investigação 

científica. 

Para cada área indicada como prioritária, foram propostas ações para sua conservação. 

Cabe ressaltar que embora o principal critério considerado para a indicação das áreas 

tenha sido a importância biológica, a definição dessas ações resultou também da análise 

conjunta com aspectos não biológicos.  

Para as áreas indicadas pelos grupos temáticos como sendo de importância biológica 

potencial foram mantidas e plotadas em um único mapa intitulado “Áreas Prioritárias para 

Investigação Científica”. Isso indica que, embora sejam suficientemente conhecidas 

quanto a um determinado grupo biológico, carecem de informações quanto a outros 

grupos, o que justifica a sua inclusão como área prioritária para investigação científica.  

Essas áreas foram indicadas principalmente com base na presença de remanescentes 

significativos de vegetação nativa, que, embora pouco conhecidos do ponto de vista 
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científico, figuram como de grande importância para o desenvolvimento de pesquisas 

básicas sobre fauna e flora. 

Com base neste documento foi elaborado o mapa síntese das áreas prioritárias conforme 

apresentado na Figura a seguir contemplando 112 áreas mais importantes para a 

conservação da biodiversidade no estado de Minas Gerais. Tais áreas foram definidas 

pela sobreposição e análise dos mapas gerados pelos grupos temáticos, a saber: 

Mamíferos, Aves, Répteis e Anfíbios, Peixes, Invertebrados, Flora, Fatores Abióticos, 

Unidades de Conservação e Componentes Socioeconômicos. 

Considerando o detalhamento do mapa síntese, em relação às áreas prioritárias mapeadas 

pela Biodiversitas, observa-se que a Mina Volta Grande encontra-se inserida numa área 

com importância biológica Alta (98 – Rio das Mortes e Capivari), em virtude da presença 

da espécie Zungaro jahu – Jaú. Embora seja considerada uma área de Alta importância 

Biológica, sofre com pressões antrópicas advindas de dragagem, barragens, expansão 

urbana e atividade agropecuária. 

As recomendações específicas são a manutenção do trecho lótico, recuperação da 

qualidade da água e instalação de mecanismo de transposição para a montante e para a 

jusante nas barragens bem como o monitoramento. 
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Figura 4.10 – Localização da Mina Volta Grande em relação às Áreas Prioritárias para 

Conservação da Biodiversidade em Minas Gerais – Fundação Biodiversitas 2005 

 

 

a) Flora 

Tratando-se das áreas prioritárias para conservação da flora em Minas Gerais, conforme 

mostra a Figura a seguir, observa-se que a Mina Volta Grande não está inserida em 

nenhuma área prioritária para a conservação. 
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Figura 4.11 – Localização da Mina Volta Grande em relação às Áreas Prioritárias para a 

Conservação da Flora 

 
 

b) Fauna 

Conforme pode ser observado na Figura a seguir, o local de ampliação da Mina Volta 

Grande, está inserida em classificações diferentes para conservação do grupo da fauna 

vertebrada terrestre (anfíbios, répteis, aves e mamíferos) de acordo com a classe 

vertebrada analisada, a saber: 

 Herpetofauna – considerando o grupo dos anfíbios e répteis a Mina Volta Grande não 

enquadra-se como prioritária para conservação. 

 Avifauna – As áreas prioritárias para conservação nas imediações da Mina Volta 

Grande no que tange as Aves são classificadas na região de Itumirim/Bom Sucesso (área 

99) se configura como prioritária a conservação, considerada como de importância 
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biológica Muito Alta, devido à presença de corredores florestais com alta riqueza de aves 

e a presença de espécies endêmicas de mata atlântica e ameaçadas. As maiores pressões 

antrópicas citadas estão todas relacionadas a alteração e fragmentação de hábitat. 

(BIODIVERSITAS 2007). 

 Mastofauna – Considerando o grupo dos mamíferos, não há enquadramento dos 

mesmosnas áreas prioritárias para conservação nas adjacências da Mina Volta Grande. 

 

Através da avaliação das informações disponíveis pelo Atlas da Biodiversitas pode-se 

concluir que embora existam áreas prioritárias enquadradas em diversas categorias para 

a conservação da fauna terrestre no entorno das unidades operacionais da Mina Volta 

Grande, a grande pressão antrópica sobre tais áreas favoreceu a descaracterização das 

mesmas. Tal realidade impõe a necessidade de recuperação das áreas degradadas, bem 

como preservação dos fragmentos florestais de Mata Atlântica restantes, além de 

desenvolver esforços para viabilizar a conexão entre eles, com a criação de corredores de 

biodiversidade. 

 

4.2. Plano Nacional para a Conservação de Espécies Ameaçadas 

A avaliação contínua do estado de conservação da biodiversidade e a publicação de listas 

nacionais de espécies ameaçadas de extinção constituem uma das responsabilidades do 

Ministério do Meio Ambiente, através de seu órgão executor, o Instituto Chico Mendes 

de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO). 

A elaboração e divulgação dessas listas são fundamentais para o estabelecimento de ações 

prioritárias para a conservação de espécies e ecossistemas, bem como para subsidiar os 

processos de autorização e licenciamento das diversas atividades antrópicas, definindo 

critérios e estabelecendo prioridades para criação de áreas protegidas. 

A avaliação do estado de conservação das espécies da fauna brasileira contempla 

diagnóstico do risco de extinção das espécies, identificando e localizando as principais 

ameaças, as áreas importantes para a manutenção da espécie e a compatibilidade com 

atividades antrópicas.  

Os levantamentos realizados subsidiam a revisão da Lista Nacional de Espécies 

Ameaçadas de Extinção, além de cumprir a meta do governo brasileiro, como signatário 

da Convenção sobre a Diversidade Biológica – CDB.  
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Tendo em vista a localização geográfica da Mina Volta Grande, no Bioma da Mata 

Atlântica e considerando ainda as características das comunidades faunísticas regionais, 

dentre os PAN’s implementados pelo ICMBio desde o ano de 2004, podem ser destacados 

os seguintes em relação à conservação das espécies:  

 Aves: Aves de Rapina (2006), Galiformes (2008), Papagaios da Mata Atlântica 

(2010) entre outros. 

 Mamíferos: Cervídeos (2010), Ariranha (2010), Lobo Guará (2009), Onça Parda 

(2011), Pequenos Felinos (2012). 

 Invertebrados: Lepidópteros (2010). 

 Flora: Sempre Vivas (2010). 

Os Planos de Ação Nacionais para a Conservação das Espécies Ameaçadas de Extinção 

ou do Patrimônio Espeleológico - PAN são políticas públicas, pactuadas com a sociedade, 

que identificam e orientam as ações prioritárias para combater as ameaças que põem em 

risco populações de espécies e os ambientes naturais e assim protegê-los.  

O engajamento do empreendimento no tema do presente capítulo torna-se de fundamental 

importância nos processos de licenciamento ambiental, pois possibilita ao empreendedor 

promover, de acordo com as especificações técnicas pertinenteso monitoramento da fauna 

na área de influência do empreendimento minerário, contribuindo para adefinição das 

estratégias para conservação das espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção por 

meio dos Planos de Ação Nacionais – PAN’s, priorizando os estudos em relação àquelas 

espécies sob maior grau de ameaça. 

 

5. CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E MINERAL 

Neste capítulo são apresentados os dispositivos legais - federais e estaduais -, inerente à 

implantação de empreendimentos minerários, neste caso o Projeto Araxá. 

O setor minerário, sobretudo empreendimentos que possam causar impactos ambientais, 

deve obedecer a uma série de dispositivos legais, tendo em vista a previsão da 

obrigatoriedade de se elaborar estudos ambientais (EIA/RIMA e PCA) durante a etapa de 

planejamento, os quais exercem o papel de instrumentos essenciais no contexto do 

processo de licenciamento ambiental. 
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Embora a legislação em vigor trate de outros empreendimentos potencialmente 

causadores de grandes danos ao meio ambiente, será dado, aqui, enfoque especial aos 

dispositivos legais que regem o setor minerário. Ressalta-se que, dada a sua 

complexidade, a atividade minerária, a partir do processo de beneficiamento e formação 

das cavas, pilhas, provoca algumas alterações irreversíveis no meio ambiente, sendo, 

assim, objeto de tratamento especial no que diz respeito aos dispositivos legais. 

A elaboração do Estudo de Impacto Ambiental do empreendimento, por sua vez, é exigida 

por lei, além de ser um instrumento de planejamento e antevisão dos efeitos causados 

pelas ações do projeto. Como descrito anteriormente, tanto a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 (art. 225, §1º, inc. IV) quanto a Constituição do Estado de 

Minas Gerais de 1989 (art. 214, §1º, inc. IV c/c §2º) estabeleceram que o Poder Público 

deve exigir, na forma da Lei, para a instalação de obra ou atividade potencialmente 

causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 

ambiental. 

Ademais, a Carta Constitucional de 1988, em seu art. 18, prescreve que a organização 

político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, sendo todos autônomos, surgindo a questão 

da distribuição de competência. 

 

5.1. Distribuição de Competência 

A Carta Política em vigor possui cunho determinantemente federalista, o que pressupõe 

uma organização político-administrativa integrada por entes autônomos, quais sejam a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. A distribuição de competências 

entre tais entes autônomos, no entanto, não se mostra de fácil compreensão em algumas 

situações, como nos casos atinentes às atividades de proteção ao meio ambiente.  

A seguir, serão traçadas algumas condições de contorno que permitam uma melhor 

abordagem do tema. 

Segundo SILVA (1997), a competência pode ser conceituada como sendo “(...) a 

faculdade juridicamente atribuída a uma entidade, ou a um órgão ou agente do Poder 

Público para emitir decisões. Competências são as diversas modalidades de poder de que 

se servem os órgãos ou entidades estatais para realizar suas funções (...)”. 
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Como se vê, a existência, ou o cometimento de competência, encontra-se no patamar de 

pressuposto da autonomia dos entes federados e, sendo assim, a sua distribuição só pode 

ter sede constitucional. A Carta Magna, em sua opção por um texto mais extenso, enumera 

uma série de competências e apresenta, como gênero, as seguintes espécies: privativa, 

concorrente, comum e suplementar. 

A competência privativa é aquela conferida a uma entidade de maneira própria, com 

possibilidade, no entanto, de delegação. 

Já a competência concorrente compreenderia dois elementos, ainda segundo SILVA (op. 

cit): de um lado, a possibilidade de disposição sobre o mesmo assunto ou matéria por 

mais de uma entidade federativa e, de outro, a primazia da União no que tange à fixação 

de normas gerais. Esta modalidade de competência é constatada no art. 24 e seus 

parágrafos. 

Outra manifestação da competência expressa na Constituição Federal é a competência 

administrativa comum, que alguns autores denominam como cumulativa e outros como 

paralela e, ainda no dizer de SILVA (op. cit), pode ser assim resumida: “(...) que significa 

a faculdade de legislar ou praticar certos atos, em determinada esfera, juntamente e em 

pé de igualdade, consistindo, pois, num campo de atuação comum às várias entidades, 

sem que o exercício de uma venha a excluir a competência de outra, que pode assim ser 

exercida cumulativamente(...)" (art. 23). 

Finalmente, a competência suplementar, correlata à competência concorrente, assevera o 

poder de formular regras que especifiquem o conteúdo de princípios ou normas gerais ou 

que supram a ausência ou omissão de leis (art. 24, §§ 1º a 4º e art. 30). Por meio da 

competência suplementar, os Estados têm a possibilidade de editar regras que completem 

a legislação federal, enquanto os Municípios encontram justificativa para elaborarem leis 

que não só especializem a legislação federal, mas também, como a própria lógica 

constitucional leva a concluir, independentemente do artigo 30, destinem-se a 

regulamentar proposições contidas em legislação estadual. 

Para maior clareza, encontremos agora, no bojo do texto constitucional, os fundamentos 

legais de cada espécie de competência elencada. 

As competências privativas da União são discriminadas nos arts. 21 e 22 da Constituição 

Federal. 

O art. 22 trata das matérias de competência legislativa, cabendo destacar, no que tange ao 

tema em apreço, os seguintes incisos: 
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“Art. 22. Compete previamente à União legislar sobre: 

(...) 

XII - jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia;”  

 

Já no que concerne à competência privativa dos Municípios, a Constituição Federal cuida 

do tema em seu art. 30: 

 

"Art.30. Compete aos Municípios: 

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

II - suplementar a legislação federal e estadual no que couber; 

(...) 

IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, 

observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.” 

As matérias de competência privativa dos Estados Federados são enunciadas por meio de 

método de exclusão. Neste sentido, enuncia o § 1º do art. 25 da nossa Carta Magna: 

 

"Art. 25. (...) 

§1º São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam 

vedadas nesta Constituição ”. 

 

Logo, depreende-se que todas as matérias que não são enumeradas, no texto 

constitucional, como sendo de competência privativa da União, de competência privativa 

dos Municípios, de competência concorrente da União, dos Estados Federados e do 

Distrito Federal, de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios e, por fim, nem de competência suplementar dos Municípios, são, por 

exclusão, de competência privativa dos Estados. 

A Constituição Federal de 1988 também se refere às matérias que se designam como de 

competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dentre 

as quais, relativamente ao tema em estudo, destacam-se: 

 

“Art. 23. É de competência comum da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios: 

(...) 
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III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, 

artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os 

sítios arqueológicos; 

(...) 

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas 

formas; 

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;” 

 

Com o intuito de regulamentar o referido art. 23 da Constituição Federal, em 08 de 

dezembro de 2011 foi publicada a Lei Complementar nº 140, a qual fixa normas para a 

cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações 

administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das 

paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em 

qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora. 

Logo, a partir do advento da LC nº 140/2011, as competências executivas comuns dos 

entes federativos, relativas à proteção ao meio ambiente, foram regulamentadas.  

A mencionada Lei estabelece, em seus arts. 7º, 8º e 9º, quais são as ações administrativas 

próprias da União, dos Estados e dos Municípios, respectivamente. Destaca-se que a regra 

geral prevista na LC nº 140/2011 é que os empreendimentos serão licenciados por um 

único órgão ambiental, conforme se depreende do art. 13: 

 

"Art. 13. Os empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados, 

ambientalmente, por um único ente federativo, em conformidade com as 

atribuições estabelecidas nos termos desta Lei Complementar.  

(...) 

§ 2o A supressão de vegetação decorrente de licenciamentos ambientais é 

autorizada pelo ente federativo licenciador.”  

 

Não obstante tal distribuição de funções executivas, os entes federativos aos quais, 

originariamente, não foi atribuída determinada ação, poderão atuar em caráter supletivo, 

nos termos dos arts. 15 e 16 da LC nº 140/2011, quando inexistir órgão ambiental ou 

conselho de meio ambiente.  Todavia, a ação subsidiária deve ser solicitada pelo ente 

originariamente detentor da atribuição conferida pela mencionada Lei Complementar. 
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Consoante art. 12 da LC nº 140/2011, para fins de licenciamento ambiental de atividades 

ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente 

poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, e para 

autorização de supressão e manejo de vegetação, o critério do ente federativo instituidor 

da unidade de conservação não será aplicado às Áreas de Proteção Ambiental (APAs). 

Nesses casos, serão utilizados os critérios previstos nas alíneas a, b, e, f e h do inc. XIV 

do art. 7º, no inc. XIV do art. 8º e na alínea a do art. 9º. 

A autorização para supressão de vegetação será expedida pelo ente federativo licenciador, 

sendo que eventuais exigências de complementação decorrentes da análise do 

empreendimento deverão ser comunicados pela autoridade licenciadora de uma só vez ao 

empreendedor, salvo se decorrentes de fato novo. 

Noutro giro, ao dispor sobre as matérias de competência legislativa concorrente no art. 

24, o texto constitucional incluiu como entes a exercerem a competência de que trata o 

dispositivo apenas a União e os Estados: 

 

“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: (...)”. 

 

Interpretando-se o art. 24 de maneira isolada, poderíamos concluir falsamente que apenas 

a União, os Estados e o Distrito Federal seriam os entes competentes para a prática de 

atos administrativos e legislativos relativos às matérias do art. 24. 

Deve-se buscar, todavia, uma interpretação sistemática da Constituição Federal. E, ao se 

analisar a Carta Magna como um todo, encontra-se o art. 30, inc. II, propugnador da 

competência suplementar dos Municípios: 

 

“Art. 30. Compete aos Municípios: 

(...) 

II - suplementar a legislação federal e estadual no que couber;”. 

Este mandamento constitucional introduz a competência suplementar dos Municípios nas 

matérias de competência concorrente da União e dos Estados. 

Uma vez esclarecido que os Municípios possuem competência suplementar em relação 

às matérias de competência concorrente da União, dos Estados e Distrito Federal, cabe 
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destacar os enunciados dos parágrafos do art. 24, os quais demonstram a natureza da 

competência concorrente: 

 

“Art. 24. (...) 

§1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-

se-á a estabelecer normas gerais. 

§2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui 

a competência suplementar dos Estados. 

§3º Inexistindo Lei Federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a 

competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. 

§4º A superveniência de Lei Federal sobre normas gerais suspende a 

eficácia da Lei Estadual, no que lhe for contrário (...)”.  

 

Tais dispositivos nos levam a compreender a hierarquia existente entre as normas editadas 

sobre matérias de competência concorrente. A norma federal - e geral - sobrepõe-se às 

normas estadual e municipal, estando a última também em situação hierárquica inferior à 

norma estadual.  

Ainda no tocante ao disciplinado nos parágrafos do art. 24 da Constituição Federal, 

merece destaque a possibilidade de ocorrência de diferentes circunstâncias quanto à 

existência ou à inexistência de Lei Federal. 

Em havendo Lei Federal, deve ela ter caráter genérico (§ 1º), deixando que a 

regulamentação mais específica seja realizada pelos Estados (âmbito regional) e pelos 

Municípios (âmbito local). 

Percebe-se, pela análise do art. 24 e seus parágrafos, que caso não haja Lei Federal, 

compete aos Estados o exercício pleno da competência relativa à União (§ 3º) e também, 

obviamente, a sua própria competência, cabendo aos Municípios o exercício da 

competência suplementar. 

Paralelamente, em se verificando a edição de norma federal posterior à norma estadual, 

ficará suspensa a eficácia da última no que for contrário à nova Lei Federal, consoante 

dispõe o § 4º do art. 24. A suspensão da eficácia também se dá em relação à norma 

municipal com a superveniência de Lei Federal, como identicamente pela superveniência 

de Lei Estadual, em razão do caráter suplementar que a Lei municipal detém. 
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Munidos destes fundamentos referentes à competência concorrente, é necessário, agora, 

citar as matérias nela incluídas e relacionadas ao tema em exame. 

 

“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: 

(...) 

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo 

e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da 

poluição; 

VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e 

paisagístico; 

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens 

e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;” 

 

Vê-se, assim, que o conflito entre os vários dispositivos legais que regem a matéria, na 

maioria das vezes, é apenas aparente. Para dirimir dúvidas, basta que se lance mão da 

distribuição de competências estabelecida na Carta Magna de 1988. Outrossim, sendo 

todas elas válidas e previstas na própria Constituição Federal, conclui-se que a legislação 

municipal não pode contrariar a estadual e essa, por sua vez, não pode contrariar a federal. 

Antes, porém, de se aprofundar no quadro normativo que regula a proteção ambiental, 

mister indagar-se sobre a posição ocupada pelos recursos minerais no ordenamento 

constitucional, uma vez que a atividade em exame a ele se liga de forma inseparável. 

 

5.2. Normas Jurídicas Referentes ao Tema 

a) Constituição Federal 

- Constituição da República, promulgada em 05 de outubro de 1988; 

b) Leis Complementares 

- LC nº 140, de 08 de dezembro de 2011, que fixa normas, nos termos dos inc. III, VI e 

VII do caput e parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre 

a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas 

decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens 

naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de 
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suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora; e altera a Lei no 6.938, de 

31 de agosto de 1981. 

 

c) Leis Ordinárias  

- Lei nº. 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências; 

- Lei nº. 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos 

Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta 

o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº. 8.001, de 13 

de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989; 

- Lei nº. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 

providências; 

- Lei nº. 9.985, de 18 de julho de 2000, que regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III 

e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

da Natureza, e dá outras providências; 

- Lei nº. 11.132, de 04 de julho de 2005, que acrescenta artigo à Lei n° 9.985, de 18 de 

julho de 2000, que regulamenta o art. 225, § 1°, incisos I, II, III e VII da Constituição 

Federal e institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza; 

- Lei nº. 11.284, de 02 de março de 2006, que dispõe sobre a gestão de florestas públicas 

para a produção sustentável; institui, na estrutura do Ministério do Meio Ambiente, o 

Serviço Florestal Brasileiro - SFB; cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal 

- FNDF; altera as Leis nºs.  10.683, de 28 de maio de 2003, 5.868, de 12 de dezembro de 

1972, 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, 4.771, de 15 de setembro de 1965, 6.938, de 31 

de agosto de 1981, e 6.015, de 31 de dezembro de 1973; e dá outras providências; 

- Lei nº. 11.428, de 22 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da 

vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências; 

- Lei nº. 12.651, de 25 de maio de 2012, que institui o novo Código Florestal; 

- Lei nº. 12.727, de 17 de outubro de 2012, que altera a Lei no 12.651, de 25 de maio de 

2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nos 6.938, de 31 de 

agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; 

e revoga as Leis nos 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, a 

Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, o item 22 do inciso II do art. 
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167 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e o § 2o do art. 4o da Lei no 12.651, de 

25 de maio de 2012. 

 

d) Decretos 

- Decreto-lei n°. 25, de 30 de novembro de 1937, que organiza a proteção do patrimônio 

histórico e artístico nacional; 

- Decreto-lei nº. 3.365, de 21 de junho de 1941, que dispõe sobre desapropriações por 

utilidade pública; 

- Decreto-lei nº. 227, de 28 de fevereiro de 1967, que dá nova redação ao Decreto-lei nº. 

1.985 (Código de Minas), de 29 de janeiro de 1940; 

- Decreto nº. 62.934, de 2 de julho de 1968, que aprova e regulamenta o Código de 

Mineração; 

- Decreto nº. 97.632, de 10 de abril de 1989, que dispõe sobre a regulamentação do artigo 

2º, inciso VIII da Lei nº. 6.938, de 31 de agosto de 1981, e dá outras providências; 

- Decreto nº. 99.274, de 06 de junho de 1990, que regulamenta a Lei nº. 6.902, de 27 de 

abril de 1981, e a Lei nº. 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõem respectivamente 

sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental, e sobre a Política 

Nacional do Meio Ambiente, e dá outras providências;  

- Decreto nº 99.556, de 1º de outubro de 1990 que dispõe sobre a proteção das cavidades 

naturais subterrâneas existentes no território nacional, e dá outras providências; 

- Decreto nº. 4.340, de 22 de agosto de 2002, que regulamenta artigos da Lei nº. 9.985 de 

18 de julho de 2000, que dispõe sobre o Sistema de Unidades de Conservação da Natureza 

– SNUC, e dá outras providências; 

- Decreto nº. 5.566, de 26 de outubro de 2005, que dá nova redação ao caput do art. 31 do 

Decreto nº. 4.340, de 22 de agosto de 2002, que regulamenta artigos da Lei nº 9.985, de 

18 de julho de 2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

da Natureza – SNUC; 

- Decreto nº. 5.577, de 08 de novembro de 2005, que institui, no âmbito do Ministério do 

Meio Ambiente, o Programa Nacional de Conservação e Uso Sustentável do Bioma 

Cerrado - Programa Cerrado Sustentável, e dá outras providências; 

- Decreto nº 6.640, de 7 de novembro de 2008, que dá nova redação aos arts. 1º, 2º, 3º, 4º 

e 5º e acrescenta os arts. 5-A e 5-B ao Decreto nº 99.556, de 1º de outubro de 1990, que 



AMG MINERAÇÃO SA 

AMPLIAÇÃO MINA VOLTA GRANDE  CERN 
 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA – VOL I 

 

 

 

64 

dispõe sobre a proteção das cavidades naturais subterrâneas existentes no território 

nacional; 

- Decreto nº 6.848, de 14 de maio de 2009, que altera e acrescenta dispositivos ao Decreto 

nº 4.340, de 22 de agosto de 2002, para regulamentar a compensação ambiental;  

- Decreto nº 6.985, de 20 de outubro de 2009, que dá nova redação ao art. 4º do Decreto 

nº 3.524, de 26 de junho de 2000, que regulamenta a Lei no 7.797, de 10 de julho de 1989, 

que cria o Fundo Nacional do Meio Ambiente. 

 

e) Resoluções 

- Resolução CONAMA nº. 1, de 23 de janeiro de 1986, que dispõe sobre critérios básicos 

e diretrizes gerais para avaliação de impacto ambiental. Publicação DOU de 17/02/1986, 

págs. 2548-2549; 

- Resolução CONAMA nº. 9, de 3 de dezembro de 1987, que dispõe sobre a questão de 

audiências públicas. Publicação DOU de 05/07/1990, pág. 12945; 

 - Resolução CONAMA nº. 237, de 19 de dezembro de 1997, que dispõe sobre a revisão 

e complementação dos procedimentos e critérios utilizados para o licenciamento 

ambiental. Publicação DOU de 22/12/1997, págs. 30.841-30.843; 

- Resolução CONAMA nº 313, de 29 de outubro de 2002, que dispõe sobre o Inventário 

Nacional de Resíduos Sólidos Industriais. Publicação DOU de 22/11/2002, págs. 85-91; 

- Resolução CONAMA nº 347, de 10 de setembro de 2004, que dispõe sobre a proteção 

do patrimônio espeleológico. Publicação DOU de 13/09/2004, págs. 54-55; 

- Resolução CONAMA nº. 357, de 17 de março de 2005, que dispõe sobre a classificação 

dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como 

estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. 

Publicação DOU de 18/03/2005, págs. 58-63; 

- Resolução CONAMA nº. 369, de 28 de março de 2006, que dispõe sobre os casos 

excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que 

possibilitam a intervenção ou a supressão de vegetação em Área de Preservação 

Permanente - APP. Publicação DOU de 29/03/2006, págs. 150-151; 

- Resolução CONAMA nº. 378, de 19 de outubro de 2006, que define os 

empreendimentos potencialmente causadores de impacto ambiental nacional ou regional 

para fins do disposto no inciso III, § 1º, art. 19 da Lei nº. 4.771 (Código Florestal 
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revogado), de 15 de setembro de 1965, e dá outras providências. Publicação DOU de 

20/10/2006, pág. 175; 

- Resolução CONAMA nº. 379, de 19 de outubro de 2006, que cria e regulamenta sistema 

de dados e informações sobre a gestão florestal no âmbito do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente – SISNAMA. Publicação DOU de 20/10/2006, pág. 102; 

- Resolução CONAMA nº 388, de 23 de fevereiro de 2007, que dispõe sobre a 

convalidação das resoluções que definem a vegetação primária e secundária nos estágios 

inicial, médio e avançado de regeneração da Mata Atlântica para fins do disposto no art. 

4º, § 1º da Lei nº. 11.428, de 22 de dezembro de 2006. Publicação DOU de 26/02/2007, 

pág. 63; 

- Resolução CONAMA nº 392, de 25 de junho de 2007, que define vegetação primária e 

secundária de regeneração de Mata Atlântica no Estado de Minas Gerais. Publicação 

DOU de 26/06/2007, pág. 41-42; 

- Resolução CONAMA nº 417, de 23 de novembro de 2009, que dispõe sobre parâmetros 

básicos para definição de vegetação primária e dos estágios sucessionais secundários da 

vegetação de Restinga na Mata Atlântica e dá outras providências.  Publicação DOU de 

24/11/2009, pág. 72; 

- Resolução CONAMA nº 423, de 12 de abril de 2010, que dispõe sobre parâmetros 

básicos para identificação e análise da vegetação primária e dos estágios sucessionais da 

vegetação secundária nos Campos de Altitude associados ou abrangidos pela Mata 

Atlântica. Publicação DOU de 13/04/2010, págs. 55-57; 

- Resolução CONAMA nº 428, de 17 de dezembro de 2010, que dispõe, no âmbito do 

licenciamento ambiental sobre a autorização do órgão responsável pela administração da 

Unidade de Conservação (UC), de que trata o § 3º do artigo 36 da Lei nº 9.985 de 18 de 

julho de 2000, bem como sobre a ciência do órgão responsável pela administração da UC 

no caso de licenciamento ambiental de empreendimentos não sujeitos a EIA-RIMA e dá 

outras providências. Publicação DOU de 20/12/2010, pág. 805; 

- Resolução CONAMA nº 429, de 28 de fevereiro de 2011, que dispõe sobre a 

metodologia de recuperação das Áreas de Preservação Permanente - APPs. Publicação 

DOU de 02/03/2011, pág. 76. 

 

 

 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=529
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=537
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=617
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=628
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f) Portarias 

- Portaria nº 80, de 7 de março de 2017, que dispõe sobre os procedimentos para apuração 

de infrações administrativas por condutas praticadas por comerciantes e leiloeiros de 

antiguidades e obras de arte de qualquer natureza, em desconformidade com a Lei nº 

9.613/1998 e o Decreto-lei nº 25/37, a imposição de sanções, os meios de defesa, o 

sistema recursal e a forma de cobrança dos débitos decorrentes das infrações. 

 

g) Instruções Normativas 

- Instrução Normativa nº 146, de 10 de janeiro de 2007 - IBAMA, que estabelece os 

critérios para procedimentos relativos ao manejo de fauna silvestre (levantamento, 

monitoramento, salvamento, resgate e destinação) em áreas de influência de 

empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de 

impactos à fauna sujeitas ao licenciamento ambiental, como definido pela Lei n° 6938/81 

e pelas Resoluções CONAMA n° 001/86 e n° 237/97; 

- Instrução Normativa Nº 001, de 25 de março 2015. Estabelece procedimentos 

administrativos a serem observados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional nos processos de licenciamento ambiental dos quais participe. 

- Instrução Normativa IBAMA nº 11 de 13 de abril de 2018, que altera a Instrução 

Normativa nº 6, de 15 de março de 2013, que regulamenta o Cadastro Técnico Federal de 

Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP 

e dá outras providências. 

- Instrução Normativa IBAMA Nº 12 de 13 de abril de 2018 que Institui o Regulamento 

de Enquadramento de pessoas físicas e jurídicas no Cadastro Técnico Federal de 

Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais. 

 

5.3. Normas Estaduais 

a) Constituição Estadual 

- Constituição do Estado de Minas Gerais, promulgada em 21 de setembro de 1989; 

 

b) Leis Estaduais 

- Lei nº. 7.772, de 8 de setembro de 1980, que dispõe sobre a proteção, conservação e 

melhoria do meio ambiente no Estado de Minas Gerais; 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/legislacao/portaria_iphan_n_80_de_2017.docx
http://portal.iphan.gov.br/uploads/legislacao/portaria_iphan_n_80_de_2017.docx
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- Lei nº 11.020, de 08 de janeiro de 1993, que dispõe sobre as terras públicas e devolutas 

estaduais e dá outras providências; 

- Lei nº. 13.199, de 29 de janeiro de 1999, que dispõe sobre a Política Estadual de 

Recursos Hídricos e dá outras providências; 

- Lei nº. 13.771, de 11 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a administração, a proteção 

e a conservação das águas subterrâneas de domínio do Estado e dá outras providências; 

- Lei nº.  14.940, de 29 de dezembro de 2003, que institui o Cadastro Técnico Estadual 

de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais e a 

Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental do Estado de Minas Gerais - TFAMG-  e dá 

outras providências; 

- Lei nº. 15.910, de 21 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o Fundo de Recuperação, 

Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas 

Gerais - FHIDRO, criado pela Lei nº. 13.194, de 29 de janeiro de 1999, e dá outras 

providências; 

- Lei nº. 15.971, de 12 de janeiro de 2006, que assegura o acesso a informações básicas 

sobre o meio ambiente, em atendimento ao disposto no inciso II do §1º do art. 214 da 

Constituição do Estado, e dá outras providências;  

- Lei nº. 18.024, de 09 de janeiro de 2009, que altera a Lei nº 15.910, de 21 de dezembro 

de 2005, que dispõe sobre o Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento 

Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - FHIDRO -, e o art. 23 

da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, que dispõe sobre as Políticas Florestal e de 

Proteção à Biodiversidade no Estado; 

- Lei nº. 18.712, de 8 de janeiro de 2010, que altera o art. 32 da Lei nº 13.771, de 11 de 

dezembro de 2000, que dispõe sobre a administração, a proteção e a conservação das 

águas subterrâneas de domínio do Estado e dá outras providências, e o art. 3º da Lei nº 

15.082, de 27 de abril de 2004, que dispõe sobre rios de preservação permanente e dá 

outras providências; 

- Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a estrutura orgânica da 

Administração Pública do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais e dá outras 

providências; 

- Lei nº. 19.976, de 27 de dezembro de 2011, que institui a Taxa de Controle, 

Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e 

Aproveitamento de Recursos Minerários -TFRM - e o Cadastro Estadual de Controle, 
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Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e 

Aproveitamento de Recursos Minerários - CERM-; 

- Lei nº. 20.009, de 4 de janeiro de 2012, que dispõe sobre a declaração de áreas de 

vulnerabilidade ambiental e dá outras providências;  

- Lei nº. 20.414, de 31 de outubro de 2012, que altera a Lei nº 19.976, de 27 de dezembro 

de 2011, que institui a Taxa de Controle, Monitoramento, e Fiscalização das Atividades 

de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários - TFRM - e o 

Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de 

Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento dos Recursos Minerários - CERM -, e dá 

outras providências; 

- Lei nº 20.922, de 16 de outubro de 2013, que dispõe sobre as políticas florestal e de 

proteção à biodiversidade no Estado. 

- Lei 21.972, de 21 de Janeiro de 2.016, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos – SISEMA – e dá outras providências. 

 

c) Decretos Estaduais 

- Decreto nº 36.071, de 27 de setembro de 1994 que cria o Parque Estadual da Serra do 

Rola-Moça. 

- Decreto nº 36.073, de 27 de setembro de 1994, cria a Estação Ecológica de Fechos. 

- Decreto nº. 37.191, de 28 de agosto de 1995, que dispõe sobre o Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos – CERH, e dá outras providências; 

- Decreto nº. 38.182, de 29 de julho de 1996, que institui o Sistema de Gestão Colegiada 

para as Áreas de Proteção Ambiental - Apas -administradas pelo Sistema de Meio 

Ambiente do Estado de Minas Gerais; 

- Decreto nº. 39.401, de 21 de janeiro de 1998, que dispõe sobre a instituição, no Estado 

de Minas Gerais, de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN-, por destinação 

do proprietário; 

- Decreto nº. 41.578, de 8 de março de 2001, que regulamenta a Lei nº. 13.199, de 29 de 

janeiro de 1999, que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos; 

- Decreto nº. 44.045, de 13 de junho de 2005, que regulamenta a Taxa de Controle e 

Fiscalização Ambiental do Estado de Minas Gerais (TFAMG), instituída pela Lei nº. 

14.940, de 29 de dezembro de 2003; 
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- Decreto nº. 44.046, de 13 de junho de 2005, que regulamenta a cobrança pelo uso de 

recursos hídricos de domínio do Estado; 

- Decreto nº. 44.117, de 29 de setembro de 2005, que altera o Decreto nº. 43.710, de 8 de 

janeiro de 2004, que regulamenta a Lei nº. 14.309, de 19 de junho de 2002, que dispõe 

sobre as Políticas Florestais e de Proteção à Biodiversidade no Estado de Minas Gerais; 

- Decreto nº. 44.844, de 25 de junho de 2008, que estabelece normas para o licenciamento 

ambiental e a autorização ambiental de funcionamento, tipifica e classifica as infrações 

às normas de proteção ao meio ambiente e aos recursos hídricos e estabelece 

procedimentos administrativos de fiscalização e aplicação das penalidades; 

- Decreto nº 45.046, de 16 de fevereiro de 2009, que altera o quantitativo e a distribuição 

de gratificações temporárias estratégicas no âmbito da Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD; 

- Decreto nº. 45.166, de 04 de setembro de 2009, que regulamenta os §§ 5º e 8º do art. 11 

da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002; 

- Decreto nº 45.175, de 17 de setembro de 2009, que estabelece metodologia de gradação 

de impactos ambientais e procedimentos para fixação e aplicação da compensação 

ambiental; 

- Decreto nº 45.230, de 03 de dezembro de 2009, que regulamenta a Lei nº 15.910, de 21 

de dezembro de 2005, que dispõe sobre o Fundo de Recuperação, Proteção e 

Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - 

FHIDRO; 

- Decreto nº 45.246, de 15 de dezembro de 2009, que altera o Decreto nº 44.844, de 25 

de junho de 2008, que estabelece normas para licenciamento ambiental e autorização 

ambiental de funcionamento, tipifica e classifica infrações às normas de proteção ao meio 

ambiente e aos recursos hídricos se estabelece procedimentos administrativos de 

fiscalização e aplicações de penalidades; 

- Decreto nº. 45.486, de 21 de outubro de 2010, que altera o Decreto nº 44.045, de 13 de 

junho de 2005, que regulamenta a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental do Estado 

de Minas Gerais (TFAMG), instituída pela Lei nº 14.940, de 29 de dezembro de 2003; 

 - Decreto nº. 45.581, de 01 de abril de 2011, que altera o Decreto nº 44.844, de 25 de 

junho de 2008, que estabelece normas para licenciamento ambiental e autorização 

ambiental de funcionamento, tipifica e classifica infrações às normas de proteção ao meio 
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ambiente e aos recursos hídricos e estabelece procedimentos administrativos de 

fiscalização e aplicação das penalidades; 

- Decreto nº. 45.629, de 06 de julho de 2011, que altera o Decreto nº 45.175, de 17 de 

setembro de 2009, que estabelece metodologia de gradação de impactos ambientais e 

procedimentos para fixação e aplicação da compensação ambiental; 

- Decreto nº. 45.824, de 20 de dezembro de 2011, que dispõe sobre a organização da 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; 

- Decreto nº. 45.825, de 20 de dezembro de 2011, que contém o Estatuto da Fundação 

Estadual do Meio Ambiente - FEAM; 

- Decreto nº. 45.834, de 22 de dezembro de 2011, que estabelece o Regulamento do 

Instituto Estadual de Florestas - IEF; 

- Decreto nº 45.850, de 28 de dezembro de 2011, que contém o Estatuto do Instituto 

Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – IEPHA-MG; 

- Decreto nº. 45.919, de 01 de março de 2012, que altera o Decreto nº 43.710, de 8 de 

janeiro de 2004, que regulamenta a Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, que dispõe 

sobre a Política Florestal e de Proteção à Biodiversidade no Estado; 

- Decreto nº. 45.936, de 23 de março de 2012, que estabelece o Regulamento da Taxa de 

Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração 

e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM – e dispõe sobre o Cadastro Estadual 

de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, 

Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM; 

- Decreto nº. 45.958, de 26 de abril de 2012, que altera o Decreto nº 45.936, de 23 de 

março de 2012, que estabelece o Regulamento da Taxa de Controle, Monitoramento e 

Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de 

Recursos Minerários – TFRM – e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e 

Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de 

Recursos Minerários – CERM; 

- Decreto nº. 45.960, de 02 de maio de 2012, que dispõe sobre a Força Tarefa 

Previncêndio – FTP – instituída no âmbito do Programa de Prevenção e Combate a 

Incêndios Florestais – Previncêndio; 

- Decreto nº 46.336, de 16 de outubro de 2013, que dispõe sobre a autorização para o 

corte ou a supressão de vegetação no período e hipóteses que menciona; 
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- Decreto nº 46.381, de 20 de dezembro de 2013, que altera o Decreto nº 44.844, de 25 

de junho de 2008, que estabelece normas para licenciamento ambiental e autorização 

ambiental de funcionamento, tipifica e classifica infrações às normas de proteção ao meio 

ambiente e aos recursos hídricos e estabelece procedimentos administrativos de 

fiscalização e aplicação das penalidades e dá outras providências. 

 

d) Resoluções 

- Resolução SEMAD nº. 318, de 15 de fevereiro de 2005, que disciplina o cadastramento 

das unidades de conservação da natureza e outras áreas protegidas, bem como a 

divulgação periódica das informações básicas pertinentes, para os fins do art. 1º, inciso 

VIII, alíneas “b” e “c”, da Lei nº. 13.803, de 27 de dezembro de 2000, e dá outras 

providências; 

- Resolução SEMAD nº. 390, de 11 de agosto de 2005, que estabelece normas para a 

integração dos processos de autorização ambiental de funcionamento, licenciamento 

ambiental, de outorga de direito de uso de recursos hídricos e de autorização para 

exploração florestal - APEF e dá outras providências; 

- Resolução SEMAD nº. 412, de 28 de setembro de 2005, que disciplina procedimentos 

administrativos dos processos de licenciamento e autorização ambiental e dá outras 

providências; 

- Resolução SEMAD nº 723, de 19 de março de 2008, que altera o artigo 11 da Resolução 

SEMAD nº 390, de 11 de agosto de 2005, que estabelece normas para a integração dos 

processos de autorização ambiental de funcionamento, licenciamento ambiental, de 

outorga de direito de uso de recursos hídricos e de autorização para exploração florestal 

- APEF e dá outras providências; 

- Resolução Conjunta SEMAD/SEDRU nº 02, de 16 de julho de 2009, que identifica 

Sistema de Áreas Protegidas e as áreas de conectividade a que se refere o Decreto 

Estadual nº 45.097, de 12 de maio de 2009; 

- Resolução Conjunta SEMAD/IEF/FEAM/IGAM n° 1.207, de 09 de setembro de 2010, 

que dispõe sobre procedimentos a serem observados nos expedientes que envolvam ações 

conjuntas entre os órgãos e entidades integrantes do Sistema Estadual de Meio Ambiente 

e Recursos Hídricos - SISEMA; 

- Resolução SEMAD nº 1.262, de 19 de janeiro de 2011, que divulga pontuação final do 

Fator de Qualidade referente às Unidades de Conservação da Natureza e outras Áreas 
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Especialmente Protegidas, conforme estabelecido na Deliberação Normativa COPAM nº 

86, de 17 de julho de 2005, e dá outras providências; 

- Resolução SEMAD nº 1.798, de 24 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a correção 

anual dos valores das multas aplicadas as infrações por descumprimento das normas 

previstas na Lei nº 14.309/2002 e Lei nº 14.181/2002; 

- Resolução Conjunta SEMAD/IEF nº 1.905, de 12 de agosto de 2013, que dispõe sobre 

os processos de autorização para intervenção ambiental no âmbito do Estado de Minas 

Gerais e dá outras providências; 

- Resolução Conjunta SEMAD/IEF nº 1.914, de 05 de setembro de 2013, que estabelece 

procedimentos para o cumprimento e a fiscalização da Reposição Florestal no Estado de 

Minas Gerais; 

- Resolução Conjunta SEMAD/IEF/FEAM nº 1.919, de 17 de setembro de 2013, que 

estabelece os critérios para cálculo dos custos de análise de processos de Regularização 

Ambiental a cargo da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável - SEMAD; 

- Resolução Conjunta SEMAD/IGAM nº 1.964, de 04 de dezembro de 2013, que 

estabelece procedimentos para o cadastro de obras e serviços relacionados às travessias 

aéreas ou subterrâneas em corpos de água do domínio do Estado de Minas Gerais e dá 

outras providências; 

 

e) Portarias 

- Portaria IGAM nº. 10, de 30 de dezembro de 1998, que altera a redação da Portaria DRH 

nº. 30, de 7 de junho de 1993; 

- Portaria IGAM nº. 01, de 4 de abril de 2000, que dispõe sobre a publicidade dos pedidos 

de outorga de direito de uso de recursos hídricos do Estado, para fins do exercício do 

direito de impugnação; 

- Portaria IEF nº. 54, de 14 de abril de 2004, que dispõe sobre a interferência em áreas 

consideradas de Preservação Permanente e dá outras providências; 

- Portaria Conjunta FEAM/IEF nº. 2, de 11 de fevereiro de 2005, que estabelece os 

procedimentos necessários para a inscrição no cadastro técnico estadual de atividades 

potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais e dá outras 

providências; 
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- Portaria IGAM nº. 013, de 17 de junho de 2005, que estabelece os procedimentos para 

cadastro obrigatório e obtenção de certidão de registro de uso insignificante, bem como 

para protocolo e tramitação das solicitações de renovação de outorgas de direitos de uso 

de recursos hídricos de domínio do Estado de Minas Gerais; 

- Portaria IGAM nº 17, de 07 de julho de 2006, que dispõe sobre os procedimentos de 

reconsideração e recursos administrativos atinentes aos processos de outorga de direito 

de uso de recursos hídricos a cargo do Instituto Mineiro de Gestão das Águas-IGAM; 

- Portaria IGAM nº 87, de 24 de setembro de 2008, que dispõe sobre a autorização prévia 

para intervenção emergencial em corpo hídrico; 

- Portaria IEF nº 02, de 12 de janeiro de 2009, que cria o Documento Autorizativo para 

Intervenção Ambiental - DAIA em substituição da Autorização para Exploração Florestal 

- APEF; 

- Portaria IGAM nº 49, de 01 de julho de 2010, que estabelece os procedimentos para a 

regularização do uso de recursos hídricos do domínio do Estado de Minas Gerais; 

- Portaria IEPHA nº 14, de 03 de abril de 2012, que regulamenta o licenciamento de 

atividade ou evento em bem tombado ou inventariado pelo Instituto Estadual do 

Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA/MG ou nas áreas de seus 

respectivos entornos; 

 

f) Deliberações COPAM 

- Deliberação Normativa COPAM nº. 07, de 29 de setembro de 1981, que fixa normas 

para disposição de resíduos sólidos; 

- Deliberação Normativa COPAM nº. 01, de 18 de setembro de 1989, que compatibiliza 

o exercício da atividade de extração e beneficiamento de minerais com a proteção 

ambiental; 

- Deliberação Normativa COPAM nº. 12, de 13 de dezembro de 1994, que dispõe sobre 

a convocação e realização de audiências públicas; 

- Deliberação Normativa COPAM nº. 13, de 24 de outubro de 1995, que dispõe sobre a 

publicação do pedido, da concessão e da renovação de licenças ambientais; 

- Deliberação Normativa COPAM nº 17, de 17 de dezembro de 1996, que dispõe sobre 

prazo de validade de licenças ambientais, sua revalidação e dá outras providências; 

- Deliberação Normativa COPAM nº 62, de 17 de dezembro de 2002, que dispõe sobre 

critérios de classificação de barragens de contenção de rejeitos, de resíduos e de 
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reservatório de água em empreendimentos industriais e de mineração no Estado de Minas 

Gerais; 

- Deliberação Normativa COPAM nº. 76, de 25 de outubro de 2004, que dispõe sobre a 

interferência em áreas consideradas de Preservação Permanente e dá outras providências; 

- Deliberação Normativa COPAM nº 87, de 17 de Junho de 2005, que altera e 

complementa a Deliberação Normativa COPAM n.º 62, de 17/12/2002, que dispõe sobre 

critérios de classificação de barragens de contenção de rejeitos, de resíduos e de 

reservatório de água em empreendimentos industriais e de mineração no Estado de Minas 

Gerais; 

- Deliberação Normativa COPAM nº. 90, de 15 de setembro de 2005, que dispõe sobre a 

declaração de informações relativas às diversas fases de gerenciamento dos resíduos 

sólidos industriais no Estado de Minas Gerais; 

- Deliberação Normativa COPAM nº 94, de 12 de abril de 2006, que estabelece diretrizes 

e procedimentos para aplicação da compensação ambiental de empreendimentos 

considerados de significativo impacto ambiental, de que trata a Lei nº 9.985, de 18 de 

julho de 2000. 

- Deliberação Normativa COPAM nº. 100, de 01 de junho de 2006, que altera o artigo 9º 

da Deliberação Normativa nº. 74, de 09 de setembro de 2004; 

- Deliberação Normativa COPAM nº. 102, de 30 de outubro de 2006, que estabelece 

diretrizes para a cooperação técnica e administrativa com os municípios visando ao 

licenciamento e à fiscalização de empreendimentos e atividades de impacto ambiental 

local, e dá outras providências; 

- Deliberação COPAM nº. 242, de 10 de março de 2006, que determina a suspensão das 

atividades de empreendimentos industriais e de mineração das empresas em razão de 

descumprimento § 4º do Art. 7º da DN COPAM nº. 62/2005, e dá outras providências; 

- Deliberação Normativa COPAM nº. 107, de 14 de fevereiro de 2007, que adota o 

documento “Mapeamento e Inventário da Flora Nativa e dos Reflorestamentos de Minas 

Gerais” como um instrumento norteador de políticas públicas, em especial para o 

ordenamento territorial, a conservação da biodiversidade e produção sustentável dos 

recursos ambientais; 

- Deliberação Normativa Conjunta COPAM – CERH nº. 01, de 05 de maio de 2008, que 

dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu 
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enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, 

e dá outras providências; 

- Deliberação Normativa COPAM n° 127, de 27 de novembro de 2008, que estabelece 

diretrizes e procedimentos para avaliação ambiental da fase de fechamento de mina; 

- Deliberação Normativa COPAM n° 137, de 21 de julho de 2009, que altera o artigo 9º 

da DN COPAM 74 de 09 de setembro de 2004;  

- Deliberação Normativa COPAM n.º 131, de 30 de março de 2009, que prorroga prazos 

previstos para apresentação dos inventários de resíduos sólidos industriais e minerários, 

do cadastro de áreas suspeitas de contaminação e contaminadas por substâncias químicas 

e da declaração de carga poluidora; 

- Deliberação Normativa COPAM nº. 138, de 12 de agosto de 2009, que convoca 

empreendimentos localizados na zona de amortecimento ou no entorno das unidades de 

conservação de proteção integral ao licenciamento ambiental;  

- Deliberação Normativa COPAM nº 139, de 09 de setembro de 2009, que prorroga prazo 

para apresentação da Declaração de Condição de Estabilidade de barragens de rejeitos e 

resíduos; 

- Deliberação Normativa COPAM nº 144, de 18 de dezembro de 2009, que dispõe sobre 

a declaração de informações relativas à identificação e classificação de áreas mineradas 

detentoras de Autorização Ambiental de Funcionamento - AAF no Estado de Minas 

Gerais; 

- Deliberação Normativa COPAM nº 145, de 18 de dezembro de 2009, que dispõe sobre 

a declaração de informações relativas à identificação e classificação de áreas mineradas 

abandonadas no Estado de Minas Gerais; 

- Deliberação Normativa COPAM n° 147, de 30 de abril de 2010, que aprova a Lista de 

Espécies Ameaçadas de Extinção da Fauna do Estado de Minas Gerais;  

- Deliberação Normativa COPAM nº 156, de 11 de agosto de 2010, que disciplina o 

procedimento para autorização para intervenção ambiental/florestal para supressão de 

vegetação nativa em lotes individuais de parcelamentos do solo e dá outras providências; 

- Deliberação Normativa COPAM nº 170, de 03 de outubro de 2011, que estabelece 

prazos para cadastro dos Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PGIRS pelos 

municípios do Estado de Minas Gerais e dá outras providências; 

- Deliberação Normativa COPAM nº 173, de 11 de Janeiro de 2012, que altera os artigos 

2º, caput, 9º, 11 e 15 da Deliberação Normativa COPAM nº 132, de 15 de abril de 2009, 
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que estabelece procedimentos a serem observados na análise jurídica dos processos 

administrativos e de regularização ambiental que têm por finalidade a exoneração da 

obrigação de reserva legal com a doação de áreas equivalentes em unidades de 

conservação do grupo de proteção integral, que necessitem de regularização fundiária; 

- Deliberação Normativa COPAM nº 174, de 29 de março de 2012, republicada com 

alterações em 28 de dezembro de 2012, que estabelece procedimento para a regularização 

ambiental da pesquisa mineral de empreendimentos que necessitem de Supressão de 

Vegetação Nativa Secundária em estágios Médio e Avançado de Regeneração, 

pertencente ao Bioma Mata Atlântica e inclui codificação junto a Listagem A - Atividades 

Minerárias do Anexo Único da Deliberação Normativa Copam nº 74, de 09 de setembro 

de 2004, e dá outras providências; 

- Deliberação Normativa COPAM nº 181, de 05 de abril de 2013, que estabelece os 

procedimentos para formalização dos processos de regularização ambiental que têm por 

finalidade a compensação social de reserva legal mediante a doação de áreas em Unidades 

de Conservação de Proteção Integral pendentes de regularização fundiária no Estado de 

Minas Gerais; 

- Deliberação normativa COPAM nº. 185, de 08 de julho de 2013, que altera código da 

listagem E, do Anexo Único, da Deliberação Normativa COPAM nº. 74, de 09 de 

setembro de 2004, e dá outras providências; 

- Deliberação normativa COPAM nº. 193, de 27 de fevereiro de 2014, que altera o art. 7º 

da Deliberação Normativa COPAM n° 17, de 7 de dezembro de 1996; 

- Deliberação Normativa COPAM Nº 195, de 03 de abril de 2014, que estabelece 

exigências de prestação periódica de informações sobre o resíduo denominado escória de 

aciaria. 

- Deliberação Normativa COPAM n.º 210, de 21 de setembro de 2016, que define os 

critérios para o licenciamento ambiental da atividade de disposição de rejeito e estéril em 

cava e de reaproveitamento desses materiais quando dispostos em pilha, barragem ou em 

cava. 

- Deliberação Normativa Copam nº 217, de 06 de dezembro de 2017 que estabelece 

critérios para classificação, segundo o porte e potencial poluidor, bem como os 

critérios locacionais a serem utilizados para definição das modalidades de licenciamento 

ambiental de empreendimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais no Estado 

de Minas Gerais e dá outras providências. 
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g) Deliberações CERH 

- Deliberação CERH nº 147, de 30 de Janeiro de 2009, que aprova Projeto para 

financiamento no âmbito do Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento 

Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - FHIDRO, e dá outras 

providências;  

- Deliberação CERH nº 164, de 17 de abril de 2009, que aprova Projeto para 

financiamento no âmbito do Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento 

Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - FHIDRO, e dá outras 

providências; 

- Deliberação CERH nº 245, de 11 de junho de 2010, que aprova Projeto para 

financiamento no âmbito do Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento 

Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - FHIDRO, e dá outras 

providências; 

- Deliberação CERH nº 247, de 28 de junho de 2010, que Aprova Projeto para 

financiamento no âmbito do Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento 

Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - FHIDRO, e dá outras 

providências; 

- Deliberação CERH nº 248, de 28 de junho de 2010 que aprova Projeto para 

financiamento no âmbito do Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento 

Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - FHIDRO, e dá outras 

providências; 

- Deliberação Normativa CERH nº 43, de 06 de janeiro de 2014, que estabelece critérios 

e procedimentos para a utilização da outorga preventiva como instrumento de gestão de 

recursos hídricos no Estado de Minas Gerais. 

- Deliberação Normativa CERH/MG nº 49, de 25 de março de 2015, que estabelece 

diretrizes e critérios gerais para a definição de situação crítica de escassez hídrica e estado 

de restrição de uso de recursos hídricos superficiais nas porções hidrográficas no Estado 

de Minas Gerais. 
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5.4. Legislação Federal 

5.4.1.  Recursos Minerais na Constituição Federal 

O regime estabelecido pela Constituição da República para o aproveitamento de 

substâncias minerais está baseado no princípio do domínio da União sobre os recursos 

minerais, conforme dispõe o art. 20, cabendo ao órgão competente conferir aos 

mineradores as autorizações e concessões para a sua devida pesquisa e exploração, de 

acordo com o art. 176, caput e seu § 1º: 

“Art. 20 - São bens da União: 

(...) 

V - os recursos minerais, inclusive os do subsolo” 

 

"Art. 176 - As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os 

potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, 

para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, 

garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. 

§ 1º - A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos 

potenciais a que se refere o caput deste artigo somente poderão ser efetuados 

mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por 

brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua 

sede e administração no País, na forma da lei, que estabelecerá as condições 

específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira 

ou terras indígenas” 

 

Ressalta-se, outrossim, que é reservado à União legislar sobre jazidas, minas, outros 

recursos minerais e metalurgia (art. 22, XII), ao mesmo tempo em que a exploração 

mineral deve compatibilizar sua atividade com o desenvolvimento sustentável, garantido 

nas Constituições Federal e Estadual. 

Ademais, frisa-se que aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o 

meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público 

competente, na forma da lei. 

Nesse sentido, a exploração dos recursos minerais se entrelaça ao aproveitamento e 

preservação do meio ambiente, devendo, por isso, respeitar as legislações dos outros entes 
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federados que também são competentes para legislar e fiscalizar aspectos relacionados 

aos recursos ambientais, considerando a competência comum da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios para proteger o meio ambiente e combater a poluição 

em qualquer de suas formas, em exercício legítimo do poder de polícia ambiental. 

 

5.4.2. Dos Recursos Minerários 

O sistema de concessão mineral adotado no Brasil está baseado, principalmente, no 

Código de Mineração (Decreto-lei nº 227, de 28.02.1967, posteriormente reformado em 

parte pela Lei nº 9.314, de 14.11.1996). Nesse sistema, o subsolo e os bens minerais nele 

contidos são da União, e não do proprietário do solo (superficiário), conforme já visto. 

Por meio de requerimento dirigido ao Departamento Nacional de Produção Mineral 

(DNPM), qualquer cidadão ou empresa podem receber a autorização do Poder Público 

para realização de pesquisa com o intuito de verificar a existência, a importância, a 

dimensão e a viabilidade de exploração de uma substância mineral em certa área e, 

posteriormente, caso sejam demonstrados alguns requisitos normativos, poderão obter a 

concessão de lavra para extrair bens minerais. 

O controle desse sistema é realizado pelo DNPM, vinculado ao Ministério das Minas e 

Energia – MME –, representado em Minas Gerais pela Delegacia Regional do 3º Distrito. 

A concessão de lavra mineral se dá por Portaria de Lavra, concedida pelo Ministro de 

Minas e Energia, após análise do Relatório de Pesquisa Mineral e do Plano de 

Aproveitamento Econômico (PAE), e desde que obtida a licença ambiental para o 

empreendimento. 

 

5.4.3. Obrigatoriedade do Licenciamento Ambiental 

A Política Nacional de Meio Ambiente, prevista na Lei nº 6.938, de 31.08.1981, 

estabeleceu os princípios e meios a serem utilizados pelo Poder Público para a proteção 

do bem ambiental. Destacam-se, como instrumentos de política ambiental, o zoneamento 

ambiental, a avaliação de impacto ambiental e o licenciamento ambiental como pré-

requisitos para o financiamento e a implantação de quaisquer atividades potencialmente 

poluidoras ou modificadoras do meio ambiente. 

A antiga redação do art. 10 da Lei nº 6.938, de 31.08.1981, pretendeu repartir a 

competência do licenciamento ambiental entre os órgãos estaduais e o órgão federal. 
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Todavia, a Lei Complementar nº 140, de 8 de dezembro de 2011, alterou tal dispositivo, 

ampliando a competência para realização do licenciamento ambiental. De fato, esta Lei 

Complementar veio a reconhecer que os municípios detêm competência para autorizar e 

fiscalizar os empreendimentos de impacto ambiental local, pela supremacia das normas 

constitucionais sobre a legislação ordinária, o que se coaduna também com a Resolução 

CONAMA n º 237/1997. 

No que tange à concessão da licença ambiental, cabe aos órgãos do Sistema Nacional de 

Meio Ambiente - SISNAMA -, conforme determinado pelo Decreto nº 99.274, de 

06.06.1990, regulamentador da Lei de Política Ambiental, concedê-la. A estrutura do 

sistema ambiental baseia-se na cooperação mútua entre os entes federados para a 

consecução do objetivo comum de preservar o meio ambiente. Sua estrutura, no âmbito 

federal, está composta, primordialmente, por um conselho consultivo e deliberativo, o 

Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA -, o qual é integrado por 

representantes da sociedade, que inclui os do setor produtivo, do governo e de 

organizações não governamentais de proteção ambiental, e dois órgãos executivos, o 

Instituto Nacional do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - 

(art. 6° da Lei n º 6.938, de 31.08.1981), e o Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (incluído pelo Decreto n º 6.792, de 10 de março de 2009). Cabe ao 

CONAMA estabelecer a política, algumas normas e padrões ambientais, enquanto o 

IBAMA é responsável pela fiscalização e o licenciamento ambiental, no âmbito federal. 

O Instituto Chico Mendes, organização não governamental erigida ao patamar de órgão 

executivo do CONAMA, exerce, dentre outras funções e ao lado do IBAMA, a 

fiscalização do cumprimento das normas ambientais. 

 O licenciamento ambiental constitui-se em um “procedimento administrativo pelo qual 

o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação 

de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas 

efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam 

causar degradação ambiental considerando as disposições legais e regulamentares e as 

normas técnicas aplicáveis ao caso”. A licença, por conseguinte, é o “ato administrativo 

pelo qual o órgão ambiental competente estabelece as condições, restrições e medidas 

de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou 

jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades 

utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente 
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poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental” 

(art. 1°, inc. I e II da Resolução CONAMA n º 237/1997). 

O Decreto n º 99.274/1990 regulamentador da Lei de Política Ambiental, seguindo os 

parâmetros constitucionais federais e estaduais, condicionou o licenciamento de algumas 

atividades de significativo impacto ambiental à elaboração de Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA) e ao respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), assim como 

dispôs sobre o procedimento de licenciamento, que corresponde à obtenção de três tipos 

de licenças, cada uma delas concedida em momento oportuno, após a avaliação dos 

respectivos pressupostos, as quais conferem direitos distintos ao empreendedor, senão 

vejamos: 

 

 Licença Prévia (LP): correspondente à fase de planejamento, análise de 

viabilidade e projeto básico do empreendimento. Para sua obtenção, dentre outros 

documentos, é necessária a apresentação do EIA/RIMA para os empreendimentos 

de significativos impactos ambientais e de uma certidão da Prefeitura Municipal, 

no que tange à exploração mineral, declarando que as características e a 

localização do empreendimento estão de acordo com as leis e regulamentos 

administrativos. Demonstra que existe viabilidade para a implantação do 

empreendimento, conferindo ao empreendedor a prerrogativa de dar continuidade 

do projeto.  

 Licença de Instalação (LI): autoriza a instalação do empreendimento, de acordo 

com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, 

incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes. Nesta etapa 

é necessária a apresentação da licença para desmate (se necessária a intervenção 

em áreas de vegetação). Para os direitos minerários concedidos no sistema de 

Portaria de Lavra, deve ser apresentada também cópia da aprovação do PAE 

(Plano de Aproveitamento Econômico) pelo DNPM. Confere ao empreendedor a 

possibilidade de implantação, através de obras executivas, do empreendimento e 

dos planos e instrumentos de controle ambiental. 

 Licença de Operação (LO): autoriza a operação do empreendimento, após a 

verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com 

medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação. 
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Quanto aos prazos de duração de cada espécie de licença, a Resolução CONAMA nº 

237/1997 determina que a licença prévia terá, no mínimo, o prazo estabelecido no 

cronograma, não podendo ser superior a 5 anos (art. 18, inc. I); a licença de instalação 

também terá como prazo mínimo o estabelecido no cronograma, não podendo ser superior 

a 6 anos (art. 18, inc. II) e, por fim, a licença de operação terá prazos que considerem os 

planos de controle ambiental e serão, no mínimo de 4 anos e, no máximo, de 10 anos (art. 

18, inc. III).   

Quanto ao Estudo de Impacto Ambiental, a Resolução CONAMA n º 01, de 23.01.1986, 

normatizou a sua elaboração e enumerou os elementos necessários para sua realização. 

No tocante ao licenciamento ambiental das atividades do setor de mineração, ressalta-se 

a existência da Resolução CONAMA n º 09, de 06.12.1990, que prevê, inclusive, a 

necessidade de licenciamento ambiental para a realização de pesquisa mineral e eventual 

extração no caso de Guia de Utilização. Como se depreende da leitura de leis e das 

resoluções do CONAMA, regra geral, o licenciamento ambiental fica a cargo dos Estados, 

atuando a União supletivamente e em casos especiais nos quais lhe é reservada a 

competência originária (como, por exemplo, empreendimentos de exploração ou 

manipulação de materiais radioativos - art. 4°, IV, Resolução CONAMA n º 237/1997). 

Existe, ainda, a possibilidade de licenciamento pelo município, em atividades de impacto 

ambiental local (art. 6°, Resolução CONAMA n º 237/1997). 

Destaca-se que o licenciamento não inclui automaticamente o desmate de áreas, o qual, 

caso seja necessário, deverá ser realizado por procedimento específico junto ao órgão 

competente, sob pena de embargo da obra ou atividade que deu causa ao uso alternativo 

do solo, como medida administrativa voltada a impedir a continuidade do dano ambiental, 

propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área 

degradada (art. 51 do Novo Código Florestal – Lei n. 12.651/2012).  

Ainda, a Resolução CONAMA nº 369/2006, em seu art. 7º e parágrafos, estabelece o 

procedimento a ser adotado pelo empreendedor no caso de extração de minerais em áreas 

de preservação permanente, ficando sujeitos ao EIA/RIMA no processo de licenciamento 

ambiental, caso sejam potencialmente causadoras de significativo impacto ambiental, 

bem como a outras exigências, entre as quais: demonstração da titularidade de direito 

mineral outorgado pelo órgão competente do Ministério de Minas e Energia, por qualquer 

dos títulos previstos na legislação vigente; execução por profissionais legalmente 

habilitados para a pesquisa mineral e controle de impactos sobre meio físico e biótico, 
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mediante apresentação de ART, de execução ou AFT, a qual deverá permanecer ativa até 

o encerramento da pesquisa mineral e da respectiva recuperação ambiental. 

Nesse ponto, vale mencionar, seguindo os ditames do art. 26 da Lei n.12.651/2012, que a 

supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de domínio público 

como de domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel no Cadastro Ambiental 

Rural (CAR), de que trata o art. 29 do Novo Código Florestal, e de prévia autorização do 

órgão estadual competente do SISNAMA. O requerimento de autorização de supressão 

deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: a localização do imóvel, das Áreas 

de Preservação Permanente, da Reserva Legal e das áreas de uso restrito, por coordenada 

geográfica, com pelo menos um ponto de amarração do perímetro do imóvel; a reposição 

ou compensação florestal (nos termos do § 4o do art. 33), a utilização efetiva e sustentável 

das áreas já convertidas e o uso alternativo da área a ser desmatada. Além disso, nas áreas 

passíveis de uso alternativo do solo, a supressão de vegetação que abrigue espécie da flora 

ou da fauna ameaçada de extinção, segundo lista oficial publicada pelos órgãos federal, 

estadual ou municipal do SISNAMA, ou espécies migratórias, dependerá da adoção de 

medidas compensatórias e mitigadoras que assegurem a conservação da espécie. 

 

5.4.4. Reabilitação de Áreas Degradadas 

A extração mineral, como atividade antrópica, é potencialmente degradadora do 

ambiente. Uma característica importante da mineração é a extração de recurso natural não 

renovável, sendo que mesmo se a atividade for desenvolvida dentro dos padrões de 

controle ambiental exigidos, haverá um impacto residual. 

Nesse sentido, estabelece a Constituição da República no art. 225, § 2° (já citado 

anteriormente), a necessidade de recuperação das áreas impactadas pela extração mineral, 

conforme um plano apresentado ao órgão competente. Essa exigência impõe ao 

minerador o dever de conferir um uso específico à área objeto da mineração, tendo em 

vista os impactos residuais resultantes da atividade, de forma a conferir estabilidade ao 

meio ambiente. 

Em atendimento ao dispositivo constitucional, foi instituída, pelo Decreto n º 97.632 de 

10.04.1989, a obrigação, extensiva a todos os empreendimentos de extração mineral, de 

apresentar o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) durante o processo de 

licenciamento ambiental, integrado aos programas do EIA. Segundo o art. 3º de tal 
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Decreto, a recuperação deverá ter por objetivo o retorno do sítio degradado a uma forma 

de utilização, de acordo com um plano preestabelecido para o uso do solo. 

 

5.4.5. Áreas de Proteção Ambiental 

 Áreas de Preservação Permanente – APP 

As Áreas de Preservação Permanente (APP) são áreas protegidas, cobertas ou não por 

vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, 

a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, 

proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas (art.3º, inc. II do Novo 

Código Florestal – Lei nº 12.651/2012).  Daí se pode concluir, de modo inequívoco, que 

os objetos legais de proteção são muito mais os locais, regiões ou formações geográficas 

e paisagísticas em que tais áreas funcionalmente se inserem do que propriamente as 

florestas, e demais formas de vegetação natural em si mesmas consideradas. Há, portanto, 

um claro reconhecimento da Lei no que se refere à interação entre a cobertura vegetal e a 

preservação das características geomorfológicas naturais do domínio espacial em que ela 

ocorre. É o que se depreende do exame do art. 2º, caput, do Código Florestal: 

 

“Art. 2o  As florestas existentes no território nacional e as demais formas de 

vegetação nativa, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens 

de interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos 

de propriedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente 

esta Lei estabelecem”. 

 

Basicamente, as áreas de preservação permanente podem ser classificadas em: 

 

I) Áreas de preservação permanente por força de definição legal (ou por efeito da 

lei), listadas no art. 4º do Código Florestal: a) as faixas marginais de qualquer 

curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda 

da calha do leito regular, em largura mínima de:  30 (trinta) metros, para os cursos 

d’água de menos de 10 (dez) metros de largura;50 (cinquenta) metros, para os 

cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura; 100 

(cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 
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(duzentos) metros de largura; 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que 

tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; 500 (quinhentos) 

metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) 

metros; b) as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura 

mínima de: 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com 

até 20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) 

metros; 30 (trinta) metros, em zonas urbanas; c)as áreas no entorno dos 

reservatórios d’água artificiais, decorrentes de barramento ou represamento de 

cursos d’água naturais, na faixa definida na licença ambiental do 

empreendimento; d) as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, 

qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) 

metros; e) as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente 

a 100% (cem por cento) na linha de maior declive; f) as restingas, como fixadoras 

de dunas ou estabilizadoras de mangues; g) os manguezais, em toda a sua 

extensão; h) as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, 

em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais; i) no topo 

de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 (cem) metros 

e inclinação média maior que 25°, as áreas delimitadas a partir da curva de nível 

correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação sempre em 

relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal determinado por planície 

ou espelho d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela 

mais próximo da elevação; j) as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e 

oitocentos) metros, qualquer que seja a vegetação; k) em veredas, a faixa 

marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 50 (cinquenta) metros, 

a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado. 

 

II) Áreas de preservação permanente por ato declaratório, previstas no art. 6 º do 

Código Florestal, o qual preceitua que também serão de preservação permanente, 

quando declaradas de interesse social por ato do Chefe do Poder Executivo, as 

áreas cobertas com florestas ou outras formas de vegetação destinadas a uma ou 

mais das seguintes finalidades: a) conter a erosão do solo e mitigar riscos de 

enchentes e deslizamentos de terra e de rocha; b) proteger as restingas ou veredas; 

c) proteger várzeas; d) abrigar exemplares da fauna ou da flora ameaçados de 
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extinção; e) proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico, cultural 

ou histórico; f) formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias; g) 

assegurar condições de bem-estar público; h) auxiliar a defesa do território 

nacional, a critério das autoridades militares; i) proteger áreas úmidas, 

especialmente as de importância internacional. 

 

Apesar do que sugere sua denominação (áreas de preservação permanente), consolidou-

se o entendimento segundo o qual esses espaços ambientais podem ser excepcionalmente 

suprimidos e utilizados com finalidades econômicas, hipótese que se restringe aos casos 

de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, conforme definido no 

Novo Código Florestal. 

Nesse diapasão, é importante dizer que, inovando quanto ao antigo Código Florestal (Lei 

n º 4.771/1965), a Nova Lei nº 12.651/2012 contemplou a mineração entre as atividades 

declaradas de utilidade pública, consoante dispõe o art. 3 º, inc. VIII, “b” da referida lei, 

cujo texto é o seguinte:  

 

“Art. 3o  Para os efeitos desta Lei, entende-se por: (...) 

VIII - utilidade pública: 

b) as obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços 

públicos de transporte, sistema viário, inclusive aquele necessário aos 

parcelamentos de solo urbano aprovados pelos Municípios, saneamento, 

gestão de resíduos, energia, telecomunicações, radiodifusão, instalações 

necessárias à realização de competições esportivas estaduais, nacionais ou 

internacionais, bem como mineração, exceto, neste último caso, a extração 

de areia, argila, saibro e cascalho;” (grifos nossos). 

 

Verifica-se que o Novo Código Florestal, por meio do supracitado dispositivo, veio 

reafirmar o conteúdo do art. 5º, al. “f” do Decreto-Lei nº. 3.365/1941. Ou seja: pode-se 

concluir ser plenamente viável atualmente, do ponto de vista jurídico, a intervenção em 

áreas de preservação permanente, para fins de empreendimentos minerários, desde que, 

por óbvio, autorizada pela autoridade competente, qual seja, o órgão florestal estadual, in 

casu o IEF, com anuência prévia, quando couber, do órgão federal ou municipal de meio 

ambiente. 
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O Novo Código Florestal, em seus arts. 7º e 8º, ainda dispõe que no caso de supressão 

não autorizada de vegetação realizada após 22 de julho de 2008, é vedada a concessão de 

novas autorizações de supressão de vegetação enquanto o proprietário da área, possuidor 

ou ocupante a qualquer título não promover a recomposição da vegetação (ressalvados os 

usos autorizados no próprio Código Florestal), sendo que tal obrigação tem natureza real 

e é transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. 

A partir da leitura da redação do § 1º do art. 8º do Novo Código Florestal, que prescreve 

que a supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, dunas e restingas somente 

poderá ser autorizada em caso de utilidade pública, atrelada aos supramencionados 

dispositivos que preceituam que a mineração (exceto a extração de areia, argila, saibro e 

cascalho) é de utilidade pública, permite-nos concluir que é possível, pela legislação 

federal, a supressão de vegetação nativa protetora das nascentes, dunas e restingas na 

atividade minerária. Todavia, ao mesmo tempo em que a Nova Lei 12.651/2012 parece 

dar um tratamento mais brando à mineração, ela mantém postura rigorosa no sentido de 

prever que não haverá, em qualquer hipótese, direito à regularização de futuras 

intervenções ou supressões de vegetação nativa, além das previstas no próprio Código 

Florestal (art. 8º, §4º). 

 

 Unidades de Conservação 

De acordo com o art. 225, § 1º, inciso III da Constituição da República, incumbe ao Poder 

Público definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente protegidos, sendo sua alteração e supressão somente 

permitidas mediante lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos 

atributos que justifiquem sua proteção. Ademais, o art. 9º, inciso VI da Lei Federal nº. 

6.938/1981 inclui, entre os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, a 

criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público Federal, 

Estadual e Municipal. Por fim, o art. 1º, inciso II do Decreto Federal nº. 99.274/1990 

prevê que, na execução da Política Nacional do Meio Ambiente, deve o Poder Público, 

em seus diferentes níveis de governo, proteger as áreas representativas de ecossistemas 

mediante a implantação de unidades de conservação e preservação ecológica. 

Segundo a Lei nº 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC), unidade de conservação seria o espaço territorial e seus recursos 

ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, 
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legalmente instituído pelo Poder Público, sob regime especial de administração, 

dividindo-se em dois grandes grupos: Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso 

Sustentável.  

De acordo com a Lei do SNUC (arts. 8º e 14), englobam as Unidades de Proteção Integral: 

Estação Ecológica; Reserva Biológica; Parque Nacional; Monumento Natural e Refúgio 

de Vida Silvestre. Por sua vez, as Unidades de Uso Sustentável abrangem: Área de 

Proteção Ambiental; Área de Relevante Interesse Ecológico; Floresta Nacional; Reserva 

Extrativista; Reserva de Fauna; Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva 

Particular do Patrimônio Natural. 

A Lei nº. 9.985/2000 preceitua, em seu art. 36, § 3º, que, quando o empreendimento afetar 

unidade de conservação específica ou sua zona de amortecimento, o licenciamento 

ambiental só poderá ser concedido após a autorização do órgão responsável pela gestão 

daquele espaço protegido.  

Cabe destacar, ainda, que o art. 25 da Lei do SNUC prevê que as unidades de conservação 

– à exceção das Áreas de Proteção Ambiental e das Reservas Particulares do Patrimônio 

Natural – devem possuir uma zona de amortecimento e, quando conveniente, corredores 

ecológicos, cabendo ao órgão responsável pela administração da respectiva unidade de 

conservação o estabelecimento de normas específicas, regulamentando a ocupação e o 

uso dos recursos naqueles espaços. Além disso, conforme o art. 27 da mesma Lei, as 

unidades de conservação deverão dispor, ainda, de Plano de Manejo, elaborado em até 05 

anos a partir de sua criação, o qual deve abranger sua área, sua zona de amortecimento e, 

quando existirem, os corredores ecológicos. 

Por fim, merece registro que o Decreto Federal nº 6.848 de 14/05/2009 traz, em seu anexo, 

a metodologia para cálculo do grau de impacto ambiental, visando à definição do valor 

da Compensação Ambiental. 

 

5.4.6. Responsabilidade Penal e Administrativa 

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 225, § 3° que as “condutas e atividades 

consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 

jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de 

reparar os danos causados”. 
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 Lei Federal nº. 9.605/1998 

A Lei Federal nº. 9.605, de 12/02/1998, tipifica as ações e omissões consideradas como 

ilícitos penais ambientais, definindo como crime, em seu art. 38, a conduta de “destruir 

ou danificar florestas consideradas de preservação permanente, mesmo que em 

formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção”, para a qual comina a 

pena de detenção de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Se 

culposos o crime, a pena será reduzida à metade. Também é criminosa a conduta de 

“cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da 

autoridade competente”, com pena de detenção de um a três anos, ou multa, ou ambas as 

penas cumulativamente (art. 39 da mesma Lei). 

Além dos delitos citados acima, a Lei de Crimes Ambientais define como crime, em seu 

art. 40, a conduta de “causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação e às 

áreas de que trata o art. 27, do Decreto nº. 99.274, de 6 de junho de 1990, 

independentemente de sua localização”, com pena de reclusão de um a cinco anos. 

Merecem destaque, também, os ilícitos descritos nos arts. 54 e 55 da Lei Federal nº. 

9.605/98, quais sejam: 

 

“Art. 54 – Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem 

ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a 

mortandade de animais ou a destruição significativa da flora: 

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa. 

§ 1º - Se o crime é culposo: 

Pena – detenção, de seis meses a um ano, e multa. 

§ 2º - Se o crime: 

I – Tornar uma área urbana ou rural, imprópria para a ocupação humana; 

II – Causar poluição atmosférica que provoque a retirada ainda que 

momentânea dos habitantes das áreas afetadas, ou que cause danos diretos 

à saúde da população; 

III – Causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do 

abastecimento público de água de uma comunidade; 

IV – Dificultar ou impedir o uso público das praias; 
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V – Ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos, gasosos, detritos, 

óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas 

em leis ou regulamentos; 

Pena – reclusão de um a cinco anos. 

§ 3º - Incorre nas mesmas penas previstas no parágrafo anterior quem deixar 

de adotar quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de 

precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível. 

 

“Art. 55 –Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a 

competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo 

com a obtida: 

Pena – detenção, de seis meses a um ano, e multa. 

Parágrafo único – Nas mesmas penas incorre que deixa de recuperar a área 

pesquisada ou explorada, nos termos da autorização, permissão, licença, 

concessão ou determinação do órgão competente”. 

 

Ademais, além da responsabilização penal prevista na Lei n. 9.605/98, o art. 70 prevê 

como infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas 

de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente, podendo ser 

comunicada aos órgãos competentes por qualquer pessoa que tenha conhecimento da 

infração e estando sujeita às penas: advertência; multa simples; multa diária; apreensão 

dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, 

equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração; destruição ou 

inutilização do produto; suspensão de venda e fabricação do produto; embargo de obra 

ou atividade; demolição de obra; suspensão parcial ou total de atividades ou pena 

restritiva de direitos. 

 

5.4.7. Recursos Hídricos 

 Constituição Federal 

A Constituição da República atribui aos Estados, em seu art. 26, inc. I, a propriedade das 

“águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, 

neste caso, as decorrentes de obras da União”. Já o art. 20, inc. III da Carta Magna, dispõe 
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que se inserem entre os bens da União os “lagos, rios e quaisquer correntes de água em 

terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros 

países, ou se estendam o território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos 

marginais e as praias fluviais”. 

Todavia, o fato de o legislador constituinte ter anunciado que os bens do inc. III do art. 

20 “são da União”, não transforma o Poder Público Federal em “proprietário” da água, 

mas sim em gestor daquele bem em benefício e no interesse de todos. Da mesma forma 

os bens indicados no inc. I do art. 26, dentre eles, as águas subterrâneas, são bens que 

devem ser gerenciados pelos respectivos Estados que os tenham sob o domínio dos seus 

respectivos territórios. 

 

 Código de Águas (Decreto 24.643, de 10 de julho de 1934) 

Em virtude de alterações constitucionais posteriores, algumas disposições do Código de 

Águas de 1934 foram revogadas – expressa ou tacitamente –, sendo que se mantiveram 

vigentes pelo fenômeno da recepção aquelas que com elas fossem compatíveis. Podem 

ser citadas como exemplos, nesse sentido, as relativas à derivação de águas, em vigor até 

que venham ser alteradas por normas posteriores, emanadas do Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos, instituído pela Lei Federal nº 9.433/97, a qual diga-se, revogou 

algumas disposições do Código de Águas. 

 

 Política Nacional de Recursos Hídricos 

A referida Lei Federal nº 9.433/1997 instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, 

criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamentou o inciso 

XIX, do art. 21 da Constituição da República e alterou o art. 1º, da Lei nº 8.001, de 13 de 

março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. 

De acordo com o art. 12, inc. I, deste diploma, a derivação de água para abastecimento 

público ou insumo de processo produtivo depende de outorga dos direitos de uso pelo 

Poder Público, com base em critérios gerais estabelecidos pelo Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos. Ademais, regra geral, a outorga do direito de uso aos recursos 

hídricos, que tem como objetivos assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos 

da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água, será cobrada, sendo os recursos 

arrecadados aplicados prioritariamente na bacia hidrográfica em que foram gerados. 
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 Classificação dos corpos de água 

Considerando, dentre outros aspectos, que os custos do controle de poluição podem ser 

mais bem adequados quanto aos níveis de qualidade exigidos para um determinado corpo 

de água ou seus diferentes trechos, quando estão de acordo com os usos que se pretendem 

dar aos mesmos, o CONAMA, com a edição da Resolução nº 357, de 17 de março de 

2005, classificou as águas doces - aquelas cuja salinidade é igual ou inferior a 0,5% - em 

cinco classes, sendo uma especial e as demais em escala numérica que vai de 1 a 4, em 

função dos usos preponderantes dos corpos d’água. 

As águas da classe especial destinam-se ao abastecimento para consumo humano, com 

desinfecção; à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas e à 

preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção integral. 

Nesta classe, não são tolerados lançamentos de águas residuárias, domésticas ou 

industriais, lixo ou outros resíduos sólidos, substâncias potencialmente tóxicas, 

defensivos agrícolas, fertilizantes químicos e outros poluentes, mesmo tratados. Se 

utilizadas para abastecimento doméstico, devem ser submetidas à inspeção sanitária 

preliminar. 

A atividade da mineração provoca, como várias outras atividades econômicas, problemas 

ambientais, de modo geral, e aos recursos hídricos, em particular, principalmente no que 

se refere à poluição das águas e à degradação de áreas sob exploração mineral. Deve-se 

ter sempre em mente, aqui, que a interação água- mineração não se restringe apenas à 

exploração da jazida, e sim abrange todos os processos de beneficiamento do minério, 

lembrando-se de que após o cessar da atividade os impactos hidrológicos poderem 

perdurar por muito tempo. 

A outorga dos direitos de uso de recursos hídricos é um dos instrumentos da Política 

Nacional dos Recursos Hídricos, objetivando assegurar o controle quantitativo e 

qualitativo dos usos da água e o concreto exercício dos direitos de acesso à água, sendo 

efetivada, no âmbito do Estado de Minas Gerais, por ato do Instituto Mineiro de Gestão 

de Águas (IGAM).  

O art. 12 da Lei nº 9.433/97 traz as hipóteses que demandam a outorga, pelo Poder 

Público, do direito de uso aos recursos hídricos: derivação ou captação de parcela da água 

existente em um corpo de água para consumo final, inclusive abastecimento público, ou 

insumo de processo produtivo; extração de água de aquífero subterrâneo para consumo 

final ou insumo de processo produtivo; lançamento em corpo de água de esgotos e 
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demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, 

transporte ou disposição final;  aproveitamento dos potenciais hidrelétricos e outros usos 

que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo de 

água. 

Vale dizer, nesse diapasão, que toda outorga estará condicionada às prioridades de uso 

estabelecidas nos Planos de Recursos Hídricos e deverá respeitar a classe em que o corpo 

de água estiver enquadrado e a manutenção de condições adequadas ao transporte 

aquaviário, quando for o caso. 

Trata-se a outorga, em outras palavras, de uma autorização estatal para a utilização do 

uso dos recursos hídricos, não significando que tal direito seja permanente, pelo contrário: 

poderá ser suspensa parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo determinado, nas 

seguintes circunstâncias: não cumprimento pelo outorgado dos termos da outorga; 

ausência de uso por três anos consecutivos; necessidade premente de água para atender a 

situações de calamidade, inclusive as decorrentes de condições climáticas adversas; 

necessidade de se prevenir ou reverter grave degradação ambiental; necessidade de se 

atender a usos prioritários, de interesse coletivo, para os quais não se disponha de fontes 

alternativas e necessidade de serem mantidas as características de navegabilidade do 

corpo de água. 

 

5.4.8. Patrimônio Arqueológico 

Todos os tipos de vestígios arqueológicos (sítios, restos da cultura material, estruturas de 

alteração da paisagem), que representem testemunhos de culturas passadas que habitaram 

o território brasileiro, são considerados patrimônio da União e, portanto, passíveis de 

tombamento. A Lei n. 3.924, de 26 de julho de 1961, foi a primeira ação efetiva do Estado 

brasileiro no sentido de recuperar o conhecimento de nossa pré-história, determinando 

que:  

 

"os monumentos arqueológicos ou pré-históricos de qualquer natureza 

existentes no território nacional e todos os elementos que neles se 

encontram ficam sob a guarda e proteção do Poder Público, de acordo 

com o que estabelece o art. 175 da Constituição Federal”. A mesma Lei 

considera, ainda, como monumentos arqueológicos: "os sítios nos quais se 
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encontram vestígios positivos de ocupação pelos paleoameríndios, tais 

como grutas, lapas e abrigos sob rocha; (...) os sítios identificados como 

cemitérios, sepulturas ou locais de pouso prolongado ou de aldeamento 

"estações" e "cerâmicos", nos quais se encontram vestígios humanos de 

interesse arqueológico ou paleoetnográfico; (...) as inscrições rupestres 

ou locais como sulcos de polimentos de utensílios e outros vestígios de 

atividade de paleoameríndios." (Art. 2º. Ibid). 

 

A obrigatoriedade da avaliação ambiental foi introduzida no Brasil com a Lei nº. 6.938, 

de 31.09.1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente e que criou o 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). A presença do arqueólogo nos 

trabalhos de avaliação ambiental passa a ser exigida a partir de Resolução nº 01 do 

CONAMA, assinada em 23.02.1986, na qual se estabelece que os sítios arqueológicos 

devem passar por avaliação e posterior indicação de medidas mitigadoras e/ou 

compensatórias dos impactos negativos sobre o patrimônio arqueológico. A Constituição 

de 1988 reforçou esta tendência, estabelecendo a definição de patrimônio cultural e de 

sítio arqueológico, visto que o texto da Lei n. 3.924/1961 dá margem a uma interpretação 

que relaciona o termo "sítio arqueológico" a sítios históricos, separados dos pré-

históricos, e ressalta a necessidade de proteção de sítios históricos. Assim, a Constituição 

estabeleceu como competência conjunta de todas as unidades da Federação:  

“proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico” (art. 

23, inc. III) e “impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de 

obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural” 

(art. 23, inc. IV).  

Ao definir o patrimônio cultural brasileiro, a Constituição descreve:  

 

"as formas de expressão; os modos de criar, fazer e viver; as criações 

científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, documentos, 

edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-

culturais; os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 

artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico." (art. 216, 

inc. I a V). 
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Verifica-se que a Constituição de 1988 edificou bases sólidas para um programa 

sistemático de pesquisa e proteção dos sítios arqueológicos. Foi estabelecida a 

necessidade da pesquisa para definição do valor de um sítio arqueológico, seja ele de 

natureza histórica ou pré-histórica, eliminando a possibilidade uma interpretação 

simplista que relacionasse diretamente o valor cultural de um sítio arqueológico à 

antiguidade dos vestígios. E tanto é assim que o IPHAN- Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional - editou diversas portarias que regulamentam e protegem 

o patrimônio arqueológico, como, por exemplo, as Portarias n.º 122/2004, 299/2004, 

127/2009, 187/2010 e 420/2010.  

No final do ano de 2014, foi estabelecida a Deliberação Normativa CONEP 007/2014, a 

qual estabelece normas para a realização de estudos de impacto no patrimônio cultural no 

Estado de Minas Gerais. 

Em 25 de março de 2015, foi estabelecida a Instrução Normativa IPHAN 001/2015, a 

qual revoga a Portaria IPHAN 230/2002.  

A Instrução Normativa IPHAN 001/2015 estabelece procedimentos administrativos a 

serem observados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional nos 

processos de licenciamento ambiental dos quais participe. 

 

5.4.9. Patrimônio Espeleológico 

Cavidades naturais são, na dicção da Resolução CONAMA nº 347, de 2004, "todo e 

qualquer espaço subterrâneo penetrável pelo ser humano, com ou sem abertura 

identificada, popularmente conhecido como caverna, gruta, lapa, toca, abismo, furna e 

buraco, incluindo seu ambiente, seu conteúdo mineral e hídrico, as comunidades bióticas 

ali encontradas e o corpo rochoso onde as mesmas se inserem, desde que a sua formação 

tenha sido por processos naturais, independentemente de suas dimensões ou do tipo de 

rocha encaixante". 

As cavidades naturais subterrâneas são consideradas, pela Constituição Federal Brasileira 

de 1988, como bens da União (art. 20, inc. X) e constituem patrimônio cultural brasileiro 

(art. 216, inc.V). 

A legislação orienta sua preservação e conservação a fim de possibilitar a realização de 

estudos e pesquisas de ordem técnico-científica e atividades de cunho espeleológico, 

étnico-cultural, turístico, recreativo e educativo. No decorrer do presente relatório, serão 
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apresentados os estudos elaborados com finas a atender a Instrução Normativa IBAMA 

2 de de 30 de Agosto de 2.017. 

 

5.5. Legislação Estadual 

De acordo com o art. 214 da Constituição do Estado de Minas Gerais, seguindo os ditames 

da Constituição Federal, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, sendo imposto ao 

Estado e à coletividade o dever de defendê-lo e conservá-lo para as gerações presentes e 

futuras. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Estado, entre outras 

atribuições, exigir, na forma da lei, prévia anuência do órgão estadual de controle e 

política ambiental, para início, ampliação ou desenvolvimento de atividade, construção 

ou reforma de instalações capazes de causar, sob qualquer forma, degradação do meio 

ambiente, sem prejuízo de outros requisitos legais, preservando o sigilo industrial. O 

licenciamento depende nos casos de atividade ou obra potencialmente causadora de 

significativa degradação do meio ambiente, de estudo prévio de impacto ambiental, ao 

qual se deve dar publicidade. 

Mais adiante, em seu art. 249, a Constituição Estadual estabelece que as políticas hídrica 

e minerária destinam-se ao aproveitamento racional e à proteção dos recursos naturais, 

em seus múltiplos usos, observada a legislação federal. Para tanto, o Poder Público, por 

intermédio do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos e Sistema 

Estadual de Gerenciamento de Recursos Minerários, deve observar, dentre outros, os 

seguintes preceitos constantes do art. 250 da Constituição Estadual: adoção da bacia 

hidrográfica como base de gerenciamento e de classificação dos recursos hídricos; 

proteção e utilização racional das águas superficiais e subterrâneas, das nascentes e 

sumidouros e das áreas úmidas adjacentes; conservação dos ecossistemas aquáticos; 

fomento à pesquisa, à exploração racional e ao beneficiamento dos recursos minerais do 

subsolo, por meio das iniciativas pública e privada; adoção de instrumentos de controle 

dos direitos de pesquisa e de exploração dos recursos minerais e energéticos; adoção de 

mapeamento geológico básico, como suporte para o gerenciamento e a classificação dos 

recursos minerais; democratização das informações cartográficas, de geociências e de 

recursos naturais e estímulo à organização das atividades de garimpo, sob a forma de 
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cooperativas, com vistas à promoção socioeconômica de seus membros, ao incremento 

da produtividade e à redução de impactos ambientais decorrentes dessa atividade. 

Por fim, importa destacar que, segundo o art. 251 da Constituição Estadual, a exploração 

de recursos hídricos e minerais do Estado não pode comprometer os patrimônios natural 

e cultural, sob pena de responsabilidade, na forma da lei. 

No caso específico do patrimônio cultural e arquitetônico, a principal proteção é feita a 

partir do tombamento dos monumentos, impondo ao proprietário, particular ou ente 

público, que preserve suas características. 

Em Minas Gerais, o IEPHA - Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de 

Minas Gerais -, fundação instituída pela Lei nº 5.775, de 30 de setembro de 1971, tem por 

finalidade pesquisar, proteger e promover o patrimônio cultural do Estado, nos termos do 

disposto na Constituição Federal e na Constituição do Estado. Consoante Decreto 

Estadual Regulamentador nº 45.850/11 (que contém o Estatuto do IEPHA), compete a tal 

órgão, dentre outras atribuições, identificar os bens culturais do Estado e os acervos 

considerados de interesse de preservação, procedendo ao seu levantamento e pesquisa, ao 

armazenamento, registro e difusão de informações sobre o patrimônio cultural mineiro, 

em seus aspectos jurídicos, técnicos e conceituais, de forma direta ou indireta, por meio 

de parcerias com instituições públicas ou privadas e com a sociedade civil, bem como 

fiscalizar o cumprimento da legislação de proteção do patrimônio cultural, aplicar 

penalidades, multas e demais sanções administrativas e promover arrecadação, cobrança, 

execução de créditos não tributários, ressarcimentos devidos e emolumentos decorrentes 

de suas atividades, exercendo o poder de polícia administrativa. 

Segundo o art. 120da Lei Delegada nº 180, de 20/01/2011, que dispõe sobre a estrutura 

orgânica da Administração Pública do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, ao 

IEPHA cabe, além de outras finalidades, examinar e aprovar estudos, projetos e relatórios 

prévios de impacto cultural para licenciamento de obra pública ou privada em área ou 

bem de interesse cultural ou protegido pelo Estado, com prerrogativa para exigir ações 

reparadoras e mitigadoras de danos, bem como reformulações nos respectivos projetos. 

Ademais, a Lei nº 11.258, de 28 de outubro de 1993, que reorganiza o IEPHA/MG e dá 

outras providências, dispõe, em seu art. 4º, inc. VI, que cabe à referida fundação acionar 

o órgão próprio do Poder Executivo e recorrer ao Poder Judiciário sempre que houver 

ações lesivas ao patrimônio tutelado pelo Estado, o que demonstra uma possibilidade de 

atuação ampla do órgão quando do licenciamento ambiental. Neste ínterim, a Portaria 
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do IEPHA nº 14, de03 de abril de 2012, regulamenta o licenciamento de atividade ou 

evento em bem tombado ou inventariado pelo IEPHA/MG ou nas áreas de seus 

respectivos entornos. Estabelece, em seu art. 10, que a ausência de prévio licenciamento 

de atividade ou evento em bem tombado ou inventariado pelo IEPHA/MG, ou nas áreas 

de seus respectivos entornos, ou o descumprimento de alguma condicionante proposta 

pelo IEPHA/MG para a realização de atividade, caracteriza infração administrativa às 

normas de proteção ao patrimônio cultural do Estado de Minas Gerais, podendo ser 

punida conforme legislação em vigor, sem prejuízo do ressarcimento integral do dano e 

da exigência da multa cominada por descumprimento do Termo de Compromisso firmado 

entre a entidade executora e o IEPHA/MG. 

A Portaria do IEPHA nº 29, de 03 de julho de 2012, dispõe sobre os procedimentos e 

normas internas de instrução dos processos de tombamento no âmbito do Instituto 

Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. 

 

5.5.1. Licenciamento Ambiental 

Como já anteriormente abordado, para promover o desenvolvimento sustentável é 

essencial o prévio licenciamento ambiental de empreendimentos efetiva ou 

potencialmente poluidores. Segundo os ditames da Resolução CONAMA n. 237/1997, 

possui o Estado, em geral, a atribuição de realizar tal licenciamento, através de órgãos 

afetos ao meio ambiente. 

No caso do Estado de Minas Gerais, o tema é abordado primordialmente pela Lei Estadual 

de Meio Ambiente no 7.772 de 08 de setembro de 1980. 

Um dos destaques na legislação das Minas Gerais é que a política ambiental tem como 

peça chave um Conselho Estadual, do qual participam, em consonância ao CONAMA, a 

sociedade civil e o governo. 

Em 2004, o Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM) editou a Deliberação 

Normativa n. 74, de 09 de setembro de 2004, para reestruturar a forma e a classificação 

das atividades que impactam o meio ambiente. Para as atividades que provocam 

significativo impacto ambiental, exige-se um procedimento mais completo e minucioso, 

enquanto as demais requerem apenas informações para o seu funcionamento, qual seja a 

Autorização Ambiental de Funcionamento (AAF). Frise-se, aqui, que cabe ao órgão 
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ambiental estadual a fiscalização de todo empreendedor, qualquer que seja magnitude do 

impacto provocado, que venha a poluir ou degradar o meio ambiente. 

Quanto ao licenciamento ambiental no Estado de Minas Gerais, como já ressaltado, a 

Deliberação Normativa n. 74/2004, apresentado inovações em relação à antiga 

Deliberação Normativa n. 01/1990, impõe nova sistemática para a sua exigência.  

A Deliberação Normativa n.74/2004 classifica, segundo o porte e o potencial poluidor, as 

atividades modificadoras do meio ambiente passíveis de autorização ou de licenciamento 

ambiental no Estado, bem como determina os critérios para indenização dos custos desses 

processos. Transforma em seis as antigas três classes de empreendimentos. Os 

empreendimentos enquadrados nas classes 3, 4, 5 e 6 estão sujeitos ao licenciamento 

ambiental. Entretanto, aqueles classificados nas classes 1 e 2, considerados de impacto 

ambiental não significativo, ficam dispensados do procedimento de licenciamento 

ambiental no nível estadual, porém estão sujeitos, obrigatoriamente, à Autorização de 

Funcionamento emitida pelo órgão competente, mediante cadastro que se inicia com o 

preenchimento do Formulário de Caracterização do Empreendimento Integrado (FCEI), 

podendo-lhes ser exigido, ainda, por legislação municipal, o licenciamento local. 

Em 15 de Dezembro de 2017 foi publicada a Deliberação Normativa 217/2017 que 

revogou dentre outras a DN 74/2004 que revogou 51 outras deliberações normativas do 

COPAM, incluindo a DN 74/2004. Entre os destaques estão a inclusão de fatores locais 

para a classificação dos empreendimentos frente ao licenciamento e a previsão de etapas 

de licenciamento ambiental simplificado, com a emissão da Licença Ambiental 

Simplificada (LAS). 

A maior flexibilidade oferecida quanto às modalidades de licenças concomitantes 

apresentadas na nova norma também aumenta a responsabilidade do empreendedor na 

tomada de decisão estratégica, dando a ele mais alternativas que, se não forem definidas 

de forma bem embasada, podem, ao contrário do que se quer, aumentar os prazos de 

concretização das atividades previstas em cada fase. Além disso, a forma de apresentação 

dos estudos para um cenário concomitante exige uma maior integração dos cenários 

relacionados às diversas etapas do empreendimento. Outro fato de significativa 

importância é a necessidade de estar ainda mais atento quanto à distribuição espacial do 

projeto, visando agir preventivamente e evitando a ocupação de áreas ou interferências 

em atributos ambientais que venham a oferecer maiores restrições ao licenciamento. 
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De acordo com nova norma a indicação da modalidade de licenciamento e, 

consequentemente, o tipo de estudo ambiental a ser apresentado, está vinculada agora não 

só à tipologia e porte do empreendimento, mas também a sua localização (que pode 

atribuir pesos 1 e 2 segundo a relevância e sensibilidade dos componentes ambientais que 

caracterizam a área). Além disso, a nova legislação também indica fatores de restrição ou 

vedação para a implantação de empreendimentos; 

Outra novidade trazida pela DN 217/2017 é a nova modalidade de Licenciamento 

Ambiental Simplificado (LAS), a ser realizado em fase única (LP+LI+LO), que se 

dará mediante um Cadastro de Informações, ou pela elaboração de um Relatório 

Ambiental Simplificado (RAS). Este relatório deverá apresentar a descrição da atividade 

do empreendimento e as respectivas medidas de controle ambiental. Contudo, o TR do 

RAS ainda não está disponível. Destaca-se que o processo de LAS somente poderá ser 

formalizado após obtenção pelo empreendedor das autorizações para intervenções 

ambientais ou em recursos hídricos; 

No que se refere ao Licenciamento Ambiental Concomitante, a nova DN prevê a 

possibilidade de expedição concomitante de 2 ou mais licenças, ou seja, é possível agora, 

a partir da classificação do enquadramento do empreendimento, realizar de forma 

concomitante: LP+LI+LO; LP+LI e depois LO; ou LP e depois LI+LO. Isto possibilita 

uma maior flexibilidade no que se refere à estratégia de licenciamento ambiental a ser 

adotada, segundo demanda do empreendedor/investidor. A LI e a LO poderão também 

ser concedidas de forma concomitante quando a instalação implicar na operação do 

empreendimento, independentemente do enquadramento inicial da atividade ou 

empreendimento; 

Ainda, ficam dispensadas do processo de renovação de LO as seguintes atividades: 

Infraestrutura de transporte; Linhas de transmissão de energia elétrica; Barragem de 

saneamento ou perenização; Barragens ou bacias de amortecimento de cheias; Diques de 

contenção de cheias de corpo d’água; Canalização e/ou retificação de curso d’água; 

Parcelamento do solo; Transposição de águas entre bacias; Interceptores, emissários, 

elevatórias e reversão de esgoto; Parques cemitérios; e Infraestrutura de irrigação; fato 

que não exime o empreendedor quanto à manutenção das obrigações de controle 

ambiental do empreendimento, durante sua operação; 

Algumas especificidades para as atividades de Mineração: não será admitido o 

licenciamento na modalidade LAS/Cadastro para as atividades minerárias enquadradas 
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nas classes 1 ou 2. A pesquisa mineral não está sujeita aos procedimentos de 

licenciamento ambiental quando não envolver o emprego de Guia de Utilização ou não 

implicar em supressão de vegetação do bioma Mata Atlântica nos estágios sucessionais 

médio e avançado de regeneração. Contudo, caso haja supressão de bioma mata atlântica, 

a Pesquisa Mineral deverá ser licenciada de acordo com as características de porte e 

potencial poluidor/degradador da atividade, via LP+LI+LO, sendo que a operação da 

atividade minerária poderá ocorrer após a obtenção de Guia de Utilização ou de título 

minerário junto a entidade responsável pela sua concessão; 

A DN 217/2017 também indica que as condicionantes ambientais devem ser 

acompanhadas de fundamentação técnica por parte do órgão ambiental, que aponte a 

relação direta com os impactos ambientais da atividade ou empreendimento identificados 

nos estudos requeridos no processo de licenciamento ambiental, considerando os meios 

físico, biótico e socioeconômico, bem como ser proporcionais à magnitude desses 

impactos, o que poderá ser um ganho no que se refere a condicionantes “lembretes” ou 

indicadas aleatoriamente por entidades para fins de aprovação do projeto; 

As classificações atribuídas às variáveis ambientais Ar, Água e Solo, para fins de 

classificação do Potencial Poluidor, mantém os mesmos critérios da DN74. Contudo, 

quando do cruzamento na Matriz de Potencial Poluidor x Porte do Empreendimento, há 

alterações em relação à legislação anterior, uma vez que agora o Potencial Poluidor é 

determinante para a indicação da classe do empreendimento (ex: um empreendimento 

classificado como de Potencial Poluidor Pequeno é enquadrado como de Classe 1, 

independentemente de ser de Porte Pequeno, Médio ou Grande, conforme apresentado na 

comparação das tabelas abaixo, onde destaco em vermelho as principais alterações). 

Em Minas Gerais, o Decreto nº. 47.137, de 24 de janeiro de 2007, que alterou o Decreto 

nº 44.844, de 25 de junho de 2008, estabelece normas para licenciamento ambiental e 

autorização ambiental de funcionamento, tipifica e classifica infrações às normas de 

proteção ao meio ambiente e aos recursos hídricos e estabelece procedimentos 

administrativos de fiscalização e aplicação das penalidades. 
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5.5.2. Política Florestal do Estado de Minas Gerais 

A Lei Estadual nº 20.922, de 16 de outubro de 2013, revogou expressamente a Lei nº 

14.309/2002, a Lei nº 9.375/1986, a Lei nº 10.312/1990, a Lei nº 17.353/2008 e a Lei nº 

19.484/2011. 

Instituindo-se como a nova Lei que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à 

biodiversidade em Minas Gerais, a Lei nº 20.922/2013 declara de preservação permanente 

no Estado as florestas e demais formas de vegetação natural e especificadas. Define como 

de preservação permanente as áreas, cobertas ou não por vegetação nativa, com a função 

ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a 

biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o 

bem-estar das populações humanas, assim situadas, segundo o art. 8º: 

"I - as faixas marginais de cursos d'água naturais perenes e intermitentes, 

excluídos os efêmeros, medidas a partir da borda da calha do leito regular, 

em largura mínima de: 

a) 30m (trinta metros), para os cursos d'água de menos de 10m (dez metros) 

de largura; 

b) 50m (cinquenta metros), para os cursos d'água de 10m (dez metros) a 50m 

(cinquenta metros) de largura; 

c) 100m (cem metros), para os cursos d'água de 50m (cinquenta metros) a 

200m (duzentos metros) de largura; 

d) 200m (duzentos metros), para os cursos d'água de 200m (duzentos metros) 

a 600m (seiscentos metros) de largura; 

e) 500m (quinhentos metros), para os cursos d'água de mais de 600m 

(seiscentos metros); 

II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa de proteção, 

com largura mínima de: 

a) 30m (trinta metros), em zonas urbanas; 

b) 50m (cinquenta metros), em zonas rurais cujo corpo d'água seja inferior a 

20 ha (vinte hectares) de superfície; 

c) 100m (cem metros), em zonas rurais cujo corpo d'água seja superior a 20 

ha (vinte hectares) de superfície; 
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III - as áreas no entorno dos reservatórios d'água artificiais, decorrentes de 

barramento ou represamento de cursos d'água naturais, na faixa de proteção 

definida na licença ambiental do empreendimento; 

IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d'água perenes, no raio 

mínimo de 50m (cinquenta metros); 

V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45º (quarenta e 

cinco graus), equivalente a 100% (cem por cento), na linha de maior declive; 

VI - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, 

em faixa não inferior a 100m (cem metros) em projeções horizontais; 

VII - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 

100m (cem metros) e inclinação média maior que 25º (vinte e cinco graus), 

as áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 (dois 

terços) da altura mínima da elevação em relação à base, sendo esta definida 

pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho d'água adjacente 

ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da 

elevação; 

VIII - as áreas em altitude superior a 1.800m (mil e oitocentos metros); 

IX - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura 

mínima de 50m (cinquenta metros), a partir do término da área de solo 

hidromórfico." 

Ademais, os parágrafos 3º e 4º do mesmo artigo dispõem que, no entorno dos 

reservatórios artificiais, situados em áreas rurais com até vinte hectares de superfície, a 

APP terá, no mínimo, quinze metros, medidos a partir da cota máxima de operação, 

observada a faixa máxima de cinquenta metros e, no entorno dos reservatórios artificiais 

situados em áreas urbanas, a APP será de quinze metros, salvo regulamentação de lei 

municipal. No novel art. 10 da Lei nº 20.922/2013, há previsão legal que determina que 

também serão consideradas de preservação permanente, quando assim declaradas por ato 

do Poder Público, as florestas e demais formas de vegetação natural destinadas a: conter 

a erosão do solo e mitigar riscos de enchentes e deslizamentos de terra e de rocha; proteger 

veredas; proteger várzeas; abrigar exemplares da fauna ou da flora ameaçados de extinção 

ou endêmicos; proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico, cultural ou 

histórico; formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias; assegurar condições 

de bem-estar público; auxiliar a defesa do território nacional, a critério das autoridades 
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militares e, ainda, proteger áreas úmidas. A Lei Estadual nº 20.922/2013, no art. 12, 

dispõe que a intervenção em APP poderá ser autorizada pelo órgão ambiental em casos 

de utilidade pública, interesse social ou atividades eventuais ou de baixo impacto 

ambiental, desde que devidamente caracterizados e motivados em procedimento 

administrativo próprio, sendo que a supressão da vegetação nativa em APP protetora de 

nascente somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública e desde que 

constatada a ausência de alternativa técnica e locacional. Consoante art. 75 da Nova Lei 

Florestal Mineira, o empreendimento minerário que dependa de supressão de vegetação 

nativa fica condicionado à adoção, pelo empreendedor, de medida compensatória florestal 

que inclua a regularização fundiária e a implantação de Unidade de Conservação de 

Proteção integral, independentemente das demais compensações previstas em lei. Vai 

além em seu § 1º, dispondo que a área utilizada como medida compensatória não será 

inferior àquela que tiver vegetação nativa suprimida pelo empreendimento para extração 

do bem mineral, construção de estradas, construções diversas, beneficiamento ou 

estocagem, embarque e outras finalidades. Em relação aos empreendimentos minerários 

em processo de regularização ambiental ou já regularizados que ainda não tenham 

cumprido, até a data de publicação da Nova Lei (17 de outubro de 2013), a medida 

compensatória instituída pelo art. 36 da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, 

continuarão sujeitos ao cumprimento das obrigações estabelecidas no artigo citado da 

revogada Lei. Importante salientar, também, que a partir da Nova Lei nº 20.922/2013, a 

pessoa física ou jurídica que, no território de Minas Gerais, industrialize, comercialize, 

beneficie, utilize ou consuma produto ou subproduto da flora em volume anual igual ou 

superior a 8.000m³ (oito mil metros cúbicos) de madeira, 12.000m (doze mil metros) 

estéreos de lenha ou 4.000m (quatro mil metros) de carvão, é obrigada a elaborar e 

implementar o Plano de Suprimento Sustentável - PSS-, a ser submetido à aprovação do 

órgão ambiental competente. Deverão constar do PSS o cronograma de plantio e de 

manutenção de florestas próprias ou de terceiros, a área de plantio e a volumetria a ser 

realizada pelo empreendimento, com vistas ao suprimento florestal. Ademais, no 

cronograma do PPS deverá prever, no mínimo (art. 82): 

 

"I -cronograma de implantação de florestas de produção; 

II - cronograma de suprimento a partir de florestas de produção, segundo as 

modalidades previstas no § 6ºdo art. 82 (preexistentes ou a plantar em 
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terras próprias; a plantar em terras arrendadas ou de terceiros; plantadas 

por meio de fomento florestal, com contratos de vinculação de fornecimento 

da matéria-prima produzida; de terceiros, com contratos de vinculação de 

fornecimento da matéria-prima produzida; de terceiros, para consumo 

imediato da matéria-prima produzida, conforme limites estabelecidos em 

regulamento; de terceiros, adquiridas em mercado futuro com compromisso 

formal de fornecimento da matéria-prima contratada, conforme 

regulamento; ou de vegetação nativa submetida a plano de manejo florestal 

sustentável); 

 III- indicação georreferenciada das áreas de origem da matéria-prima 

florestal; e 

IV - cópia do contrato entre os particulares envolvidos quando o PSS incluir 

suprimento de matéria-prima florestal oriunda de terras pertencentes a 

terceiros." 

 

Os parágrafos do art. 82 estabelecem sanções em caso de descumprimento dos 

cronogramas do Plano de Desenvolvimento Sustentável, como por exemplo, no caso da 

não observância do cronograma de implantação de florestas de produção (inc.I), haverá 

redução da produção industrial programada para o período de corte equivalente à 

quantidade de matéria-prima florestal que deixará de ser produzida, até a constatação do 

cumprimento das metas acordadas. 

Segundo o art. 121 da Nova Lei Florestal Mineira, a pessoa física ou jurídica que tenha 

apresentado o Plano de Auto Suprimento - PAS -, em atendimento ao disposto na Lei nº 

14.309, de 2002, fica obrigada a cumprir os compromissos estabelecidos nesse plano até 

que o PAS apresentado seja transformado em PSS, na forma de regulamento. Ademais, a 

pedido do interessado, os termos de compromisso e de ajustamento de conduta firmados 

com base na revogada Lei nº 14.309, de 2002, vigentes e ainda com obrigações a serem 

executadas na data de publicação da Nova Lei (17 de outubro de 2013), serão 

reexaminados pelo órgão competente. 

Por fim, o COPAM regulamentará e promoverá a revisão da definição das áreas 

prioritárias para a conservação da biodiversidade e para a criação de Unidades de 

Conservação, no prazo de dois anos, contados da data de publicação da Lei nº 

20.922/2013 e, até lá, serão aplicadas provisoriamente as normas da legislação federal, 

http://www.legisweb.com.br/legislacao/?legislacao=140251
http://www.legisweb.com.br/legislacao/?legislacao=140251
http://www.legisweb.com.br/legislacao/?legislacao=140251


AMG MINERAÇÃO SA 

AMPLIAÇÃO MINA VOLTA GRANDE  CERN 
 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA – VOL I 

 

 

 

106 

em matéria ambiental, nos termos dos incisos VI e VII e §§ 1º e 2º do art. 24 da 

Constituição da República Federativa do Brasil. 

 

5.5.3. Política Estadual de Recursos Hídricos 

A Lei n. 13.199, de 29 de janeiro de 1999, dispõe sobre a Política Estadual de Recursos 

Hídricos, tendo como referência a Lei Federal n. 9.433/97 e a Constituição Estadual. Esta 

Lei cria o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, composto, de 

maneira especial, pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos e pelos Comitês de 

Bacias Hidrográficas, além dos órgãos públicos de gestão estabelecendo suas respectivas 

competências. Cabe mencionar que o Conselho Estadual de Recursos Hídricos estabelece 

normas e critérios gerais para a aplicação dos instrumentos de gestão, enquanto os 

Comitês determinam regras mais específicas para a aplicação adequada desses 

instrumentos. Ambos têm composição paritária entre o Poder Público, tanto municipal 

quanto estadual, e a sociedade civil e usuária. Neste contexto é importante mencionar a 

Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH nº 02, de 08 de setembro de 2010, que 

instituiu o Programa Estadual de Gestão de Áreas Contaminadas, o qual estabelece as 

diretrizes e procedimentos para a proteção da qualidade do solo e gerenciamento 

ambiental de áreas contaminadas por substâncias químicas, fixando, inclusive, valores de 

referência para aferição da qualidade do solo e das águas subterrâneas. 

Lado outro, de acordo, ainda, com o teor do art. 9º da Lei nº 13.199/99: 

 

"Art. 9º - São instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos. 

I. O Plano Estadual de Recursos Hídricos; 

II. Os Planos Diretores de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas; 

III. O Sistema Estadual de Informações sobre Recursos Hídricos; 

IV. O enquadramento dos corpos de água em classes, segundo seus usos 

preponderantes; 

V. A outorga dos direitos de uso de recursos hídricos; 

VI. A cobrança pelo uso de recursos hídricos; 

VII. A compensação a municípios pela exploração e restrição de uso de recursos 

hídricos; 

VIII.O rateio de custos das obras de uso múltiplo de interesse comum ou coletivo; 
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IX.As penalidades." 

Dentre os instrumentos de gestão, há outorga de competência ao Instituto Mineiro de 

Gestão das Águas - IGAM. Deve-se destacar, também, que o enquadramento dos corpos 

de água passa, após a Lei n.13.199/99, a ser competência do Sistema de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos. 

Relativamente a esses dois instrumentos de gestão, a Lei n. 13.199/99 estabelece o 

seguinte: 

 

 “Art. 15 – As classes de corpos de água serão estabelecidas pelas legislações 

ambientais federal e estadual. 

Art. 16 – O enquadramento de corpos de água em classes, segundo seus usos 

preponderantes, visa a: 

I. Assegurar qualidade de água compatível com os usos mais exigentes; 

II. Diminuir os custos de combate à poluição da água, mediante ações 

preventivas permanentes” 

 

Segundo o art. 17 da Lei Estadual, o regime de outorga de direitos de uso de recursos 

hídricos do Estado tem por objetivo assegurar os controles quantitativos e qualitativos 

dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água. Já o art. 18 dispõe 

que estão sujeitos à outorga pelo Poder Público - independentemente da natureza pública 

ou privada dos usuários - os seguintes direitos de uso de recursos hídricos: as 

acumulações, as derivações ou a captação de parcela da água existente em um corpo de 

água para consumo final, até para abastecimento público, ou insumo de processo 

produtivo; a extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de 

processo produtivo; o lançamento, em corpo de água, de esgotos e demais efluentes 

líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição 

final o aproveitamento de potenciais hidrelétricos e outros usos e ações que alterem o 

regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo de água. Em sentido 

contrário, o § 1º do art. 18 prescreve que independem de outorga pelo Poder Público o 

uso de recursos hídricos para satisfação das necessidades de pequenos núcleos 

populacionais distribuídos no meio rural, bem como as acumulações, as derivações, as 

capacitações e os lançamentos considerados insignificantes. 
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Em Minas Gerais, ainda, segundo o art. 23 da mencionada Lei, o uso dos recursos hídricos 

sujeitos à outorga será cobrado, segundo as peculiaridades de cada bacia hidrográfica, 

daquele que utilizar, consumir ou poluir recursos hídricos. 

 

5.5.4. Unidades de Conservação 

O art. 42 da Lei Estadual nº. 20.922/2013, seguindo os ditames da Lei nº 12.651/2012, 

define como unidades de conservação "o espaço territorial e seus recursos naturais, 

incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente 

instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob 

regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção". 

As unidades de conservação em Minas Gerais são divididas em dois grupos, com 

características específicas (art. 43): Unidades de Conservação de Proteção Integral, quais 

sejam: Parque; Estação Ecológica; Refúgio da Vida Silvestre; Monumento Natural e 

Reserva Biológica, e Unidades de Conservação de Uso Sustentável, que abrangem: APA; 

Área de Relevante Interesse Ecológico; Reserva Extrativista; Floresta Estadual e RPPN. 

Destaca-se que o mesmo dispositivo da Lei nº 20.922/2013, em seu § 5º, dispõe, 

expressamente, que as Unidades de Conservação e áreas protegidas criadas com base nas 

legislações anteriores (dentre elas, a Lei nº 14.309/2002, por exemplo) e que não 

pertençam às categorias previstas nos incisos I e II do mesmo art. 43, serão reavaliadas, 

no todo ou em parte, no prazo de até quatro anos contados a partir de 17 de outubro de 

2013 (data de publicação da Nova Lei Florestal de Minas Gerais), com o objetivo de 

definir sua destinação com base na categoria e função para as quais foram criadas. 

 

5.6. Legislação Municipal 

Para o Município de Nazareno/MG, foram identificados os seguintes itens da legislação 

que dispõem sobre o assunto: 

- Lei n° 1742 de 20 de novembro de 2017 que dispõe sobre a criação do Conselho 

Consultivo das Unidades de conservação Municipal, e dá outras providências." 

- Lei Orgânica do Município de Nazareno, de 21/03/1990. 
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6. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR E CONSULTORIA 

Para o estabelecimento de contatos acerca do presente estudo são indicados os seguintes 

responsáveis pela AMG Mineração S.A. e pela CERN - Consultoria e Empreendimentos 

de Recursos Naturais Ltda., definidos como empreendedor e consultoria, 

respectivamente, responsáveis pelo empreendimento e pelo EIA em questão. 

 

 

7. O EMPREENDIMENTO 

Este item apresenta a caracterização das estruturas em licenciamento considerando 

principalmente os aspectos de engenharia, construtivos e geontécnicos da Pilha e 

Barragem.  

Sobre a lavra, deve-se reiterar que o projeto considera somente a abertura de novas frentes 

de lavra com vistas a atingir o corpo de minério. Essas novas aberturas, provocarão 

alteração da geometria da cava, alterando o layout do Arranjo Geral licenciado, não 

havendo em nenhuma hipótese, incremento na produção da Mina Volta Grande já 

licenciada pelas LO 102/2018, LO 068/2018 e LO 067/2018. 

 

 
AMG MINERAÇÃO S.A 

CNPJ: 11.224.676/0001-85 
Rodovia LMG 841, KM 18 – Volta Grande – Nazareno – Minas Gerais. 

CEP: 36.370-000 
Contato: Eng. Paulo Ernani Martins Ferreira 

Fone: (32) 3322-3060 
 

CERN - Consultoria e Empreendimentos de Recursos Naturais LTDA 
CNPJ – 26.026.799/0001-89 

Av. Cristóvão Colombo, 550/901 – Funcionários – Belo Horizonte. 
CEP: 30.140-150 

Responsável Técnico: Geólogo Nívio Tadeu Lasmar Pereira 
Fone: (31) 3261-7766 
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7.1. Alternativas Técnicas e Ambientais 

7.1.1. Metodologia e Resultados Esperados 

As análises das alternativas tecnológicas e locacionais são cruciais no desenvolvimento 

dos estudos ambientais, uma vez que buscam minimizar, nas diferentes etapas do 

empreendimento, os impactos ambientais resultantes, respeitando os princípios da 

precaução e prevenção e ainda, promovendo o desenvolvimento sustentável da região 

onde será inserido. 

A busca de alternativas de localização para determinado empreendimento é um dos 

pilares da avaliação de impacto ambiental, tendo como função promover amplo debate, 

visando estimular aos proponentes, a concepção de projetos ambientalmente menos 

impactantes e não simplesmente julgar se os impactos de cada projeto são aceitáveis ou 

não (SÁNCHEZ, 1993). 

Neste momento, são levados em consideração os planos e programas pretendidos para a 

região, as restrições quanto ao uso e ocupação do solo, as unidades de conservação, as 

áreas prioritárias para conservação e demais áreas protegidas tais como: terras indígenas, 

comunidades quilombolas, áreas que apresentem relevante interesse econômico ou 

paisagístico, ou ainda significativos aglomerados urbanos ou comunidades instituídas. 

Na elaboração deste tema, foram utilizadas as informações disponíveis, quais sejam; 

imagens de satélite atualizadas, mapas e cartas temáticas, vistorias em campo, 

informações geológicas, entre outros. Nesta etapa buscou-se a alternativa mais racional, 

e que comprometa menos recursos naturais e econômicos. 

Para tal, as alternativas locacionais foram comparadas diante 19 aspectos socioambientais 

com o objetivo de selecionar, dentre as sugeridas, a melhor em termos operacionais, e que 

comprometa menos recursos naturais. Os aspectos ambientais e econômicos considerados 

para análise das alternativas locacionais foram: 

 Densidade demográfica da região;  

 Assentamentos populacionais; 

 Interceptação de áreas protegidas por lei (APPs); 

 Interceptação de Áreas Prioritárias para Conservação (Portaria MMA n° 09/07); 

 Unidades de Conservação situadas a distância igual ou inferior a 10 km do 

Corredor; 

 Áreas do patrimônio natural e cultural; 
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 Base econômica da região; 

 Interferência com propriedades e benfeitorias; 

 Área de propriedade do empreendedor; 

 Nº estimado de famílias a serem realocadas ou indenizadas; 

 Necessidade de abertura de estradas de acessos; 

 Áreas de empréstimo no interior da bacia; 

 Grau e forma de interferência com a cobertura vegetal, por tipologia de vegetação; 

 Área com cobertura vegetal passível de ser suprimida; 

 Grau e forma de interferência com a paisagem; 

 Interferência com a ocupação urbana (limitação ou indução); 

 Riscos de Acidentes; 

 Segurança; 

 Vias de acesso. 

A confrontação das alternativas sugeridas frente aos aspectos citados acima foi feita 

através de um quadro onde os impactos são valorados e classificados segundo dois 

critérios fundamentais, o Grau de Interferência ou Criticidade, e o Peso (relevância). Essa 

avaliação tem como resultado, um índice através do qual é possível avaliar qual 

alternativa é mais impactante e quão impactante é. Tais critérios, bem como sua 

classificação e valoração são apresentados no Quadro a seguir. 

 

Quadro 7.1 – Critério de Avaliação das Alternativas Locacionais 

Grau de 

Interferência 
Valor Importância Peso 

Muito Alto 40 Muito Alto 4 

Alto 30 Alto 3 

Médio 20 Médio 2 

Baixo 10 Baixo 1 

Nulo 0 Nulo 0 

 

7.1.2. Critérios de Avaliação das Alternativas Locacionais 

Uma vez definidas as diretrizes prioritárias do traçado, novas análises são realizadas 

visando um maior nível de detalhamento, possibilitando a locação da pilha de estéril e 

barragem e definição do projeto executivo. A alteração da geometria da cava não foi 

objeto de estudos de alternativa locacional uma vez que deve ser considerada e rigidez 
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locacional da jazida. Portanto, os avanços de lavra acompanharam os recursos minerais 

lavráveis. 

Esta etapa ocorre juntamente com a Avaliação dos Impactos Ambientais do Estudo de 

Impacto Ambiental. Para tal, são utilizadas imagens orbitais de alta resolução, 

ferramentas de geoprocessamento e sensoriamento remoto que permitam modelagens 

computacionais e análises em grande escala. 

Nesta etapa, os dados provenientes dos diferentes diagnósticos subsidiam a tomada de 

decisão para a locação final das estruturas do projeto. Ao final desta, a produção do mapa 

de uso e ocupação do solo que integra os diferentes cenários e aspectos analisados no 

EIA, podendo assim nortear a equipe de engenharia da contratante na elaboração do 

projeto executivo das estruturas em questão. 

A adoção de tal metodologia, além de atender de forma plena à legislação ambiental 

vigente, em especial os princípios e objetivos expressos na Lei nº 6.938/81 - Política 

Nacional do Meio Ambiente visa garantir que os impactos ambientais sejam previstos e 

minimizados, antes mesmo de sua ocorrência.  

Desta forma, além de proporcionar a compatibilização do desenvolvimento econômico 

social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico, estas 

análises e mitigações certificam segurança à proponente assegurando a viabilidade 

ambiental do empreendimento. 

Portanto espera-se que as seguintes prerrogativas sejam atendidas: (i) exclusão das 

alternativas inviáveis; (ii) legitimação de pelo menos uma alternativa viável; (iii) 

apontamento da alternativa menos impactante; (iv) compatibilização das metas e 

responsabilidades do empreendedor 

As possibilidades de implantação de pilha de estéril do empreendimento da Mina Volta 

Grande são restritas, visto que a Mina encontra-se cercada ao Norte e a Leste pelo Rio 

das Mortes e as áreas de APP. Ao sudeste encontram-se terrenos com aclives acentuados, 

limitando seu uso. A ligação da Mina Volta grande com as áreas adjacentes é através de 

uma ponte a leste do empreendimento. 

Dentre as possibilidades previstas, duas áreas se destacaram com potencial para 

realização de pilha de estéril, conforme relacionadas no Quadro a seguir: 
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Quadro 7.2 – Quadro das Alternativas Locacionais potenciais 

Alternativa 
Volume 

 (m3) 

Área  

(ha) 

Altura Pilha 

(m) 

Volume/ 

ha (m3) 

01 – Pilha CSUL 689.700 3,135 22 220.000 

02 – Pilha Comunidade 2.323.710 15,5 30 150.000 

03 – Pilha PDE07 15.267.285 40 148 381.682 

 

A descrição das potenciais Alternativas Locacionais é apresentada a seguir. 

7.1.2.1. Alternativa 01 

A área da alternativa 01, denominada Pilha de Estéril Csul, localiza-se nas dependências 

da Mina de Vargem Grande em uma cava desativada de mesmo nome. A Pilha em 

Questão é confrontante com a Rodovia de Ligação LMG-841 e APP do Rio das Mortes. 

Não há populações de sitiantes, nem outra forma de atividades produtivas. 
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Figura 7.1 – Alternativa 01 – Pilha CSul 

 

 

A alternativa 01 encontra-se fora dos limites de lavra da cava final e não tem interferência 

com as operações da Mineração, possui uma menor DMT (Distancia média de transporte), 

contando com estrutura de acesso já existente, o que implica diretamente no menor custo 

de remoção de estéril. Porém a proximidade com a rodovia LMG-841 e com a APP do 

Rio das Mortes impossibilita a construção de dique de contenção de materiais 

particulados. Além disso sua capacidade volumétrica é insuficiente em relação à 

produção. 
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7.1.2.2. Alternativa 02 

A área da alternativa 02, denominada Pilha Comunidade, localiza-se às margens da 

rodovia de ligação LMG-841 e à oeste da portaria do empreendimento Mina Vargem 

Grande.  

Está inserida grande parte em propriedade da AMG, porém invade propriedade e título 

minerário de terceiros, situando se entre a margem da rodovia e o talude de jusante de 

uma barragem. Possui uma DMT relativamente baixa, requerendo o uso da rodovia 

apenas para travessia sobre o Rio das Mortes.  

A área requerida para a construção da pilha Comunidade não apresenta nascentes ou 

surgências, porém interfere diretamente na app do Córrego do Tanque e possui, em sua 

maior parte, áreas de vegetação com remanescentes florestais. E em sua fronteira sul há 

grande concentração de habitações. 

Possui capacidade volumetrica satisfatória, com possibilidade para futuras expansões. 
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Figura 7.2 – Alternativa 02 – Pilha Comunidade 

 

 

7.1.2.3.  Alternativa 3 – Pilha PDE07 

A área da Alternativa 1, denominada Pilha do Laticínio (PDE07), localiza-se em uma 

região sem ocupação humana, dotada de vias de acessos. Apresenta características de uso 

e ocupação relacionadas à cultura pecuária, sem existência de populações de sitiantes ou 

outra forma de atividades produtivas. 

Apresenta uma área de remanescentes florestais de aproximadamente 9,69 ha, desses, 

aproximadamente 3,65 ha estão em Áreas de Preservação Permanente. A Figura 1 a seguir 

apresenta a situação da Alternativa 1 – Pilha do Laticínio. 
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A área esta situada parte em terreno próprio do empreendedor e parte em terreno 

arrendado pelo empreendedor. 

A Alternativa 1 encontra-se fora dos limites da área de lavra da cava final e não tem 

interferência com as operações da mineração, possui uma menor DMT (Distancia média 

de transporte), o que implica diretamente no menor custo de remoção de estéril e 

possibilita um maior aproveitamento da área. Ainda conta com a estrutura de acesso já 

existente, topografia com condições favoráveis ao direcionamento da drenagem 

superficial em um único ponto, e também para construção do dique de contenção de 

materiais particulados.  

 

Figura 7.3 – Alternativa 03 
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7.1.2.4. Seleção Da Alternativa 

Algumas áreas encontram-se antropizadas, desprovidas, em grande parte, de vegetação 

arbórea e apresentam condições favoráveis para implantação de sistemas de drenagem e 

apropriadas para adoção de PRADs. 

Comparando as alternativas propostas através das imagens de satélite, vistorias “in loco”, 

o Modelo geológico do corpo de Minério e os resultados do Quadro a seguir, percebeu-

se que todas apresentam viabilidade ambiental, com base nas características descritas 

anteriormente.  

A Alternativa 1 – Pilha Csul localiza-se dentro da propriedade da AMG e em uma Cava 

não utilizada, porém sua capacidade volumétrica é insatisfatória em relação à produção 

de estéril, além da sua proximidade com a rodovia e a APP do Rio das Mortes. 

A Alternativa 2 geraria o maior impacto ambiental, pois seria necessário a supressão de 

remanescentes florestais e intervenção em app. Além disso há a proximidade com a 

comunidade.  

Portanto, com base nas avaliações realizadas e o contexto geológico-econômico, e por já 

existir uma pilha implantada e com toda infraestrutura no local, a Alternativa 3 apresenta-

se viável economicamente a implantação do projeto de ampliação da pilha de estéril, por 

suas características intrínsecas, onde esta área não tem interferência com a área industrial 

da Mineração e encontra-se fora dos limites da cava final, portanto apresenta-se mais 

favoráveis sob os aspectos de alternativas locacionais, tanto econômicos quanto 

socioambientais. 

O Quadro a seguir apresenta a avaliação conforme a metodologia proposta. 

 

Quadro 7.3 - Comparação das Alternativas Locacionais da Pilha de Estéril 

Aspectos Ambientais PI 

Alternativas Locacionais 

1 2 3 

G I G I G I 

Densidade demográfica da região 4 0 0 40 160 0 0 

Assentamentos populacionais 4 0 0 0 0 0 0 

Interceptação de áreas protegidas por lei (APPs) 4 40 160 40 160 20 80 

Interceptação de Áreas Prioritárias para 

Conservação (Portaria MMA n° 09/07) 
3 0 0 0 0 0 0 

Unidades de Conservação situadas a distância 

igual ou inferior a 10 km do Corredor 
4 0 0 0 0 0 0 
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Aspectos Ambientais PI 

Alternativas Locacionais 

1 2 3 

G I G I G I 

Áreas do patrimônio natural e cultural 4 0 0 0 0 0 0 

Base econômica da região 1 0 0 20 20 0 0 

Interferência com propriedades e benfeitorias 3 0 0 40 120 0 0 

Área de propriedade do empreendedor 4 0 0 20 80 0 0 

Nº estimado de famílias a serem realocadas ou 

indenizadas 
4 0 0 20 80 0 0 

Necessidade de abertura de estrada/acesso 1 0 0 10 10 0 0 

Áreas de empréstimo no interior da bacia 3 40 120 20 60 10 30 

Grau e forma de interferência com a cobertura 

vegetal, por tipologia de vegetação 
2 40 80 40 80 10 20 

Área com cobertura vegetal passível de ser 

suprimida 
2 0 0 30 60 10 20 

Grau e forma de interferência com a paisagem 4 10 40 30 120 10 40 

Interferência com a ocupação urbana (limitação ou 

indução) 
3 0 0 40 120 10 30 

Riscos de Acidentes 4 40 160 30 120 10 40 

Segurança 2 40 80 20 40 10 20 

Vias de acesso 3 0 0 10 30 30 90 

TOTAL 640   
123

0 
  370 

Legenda: PI: Peso do Impacto; G: Grau; I: Índice 

 

Como mencionado anteriormente, as alternativas estudadas apresentam condições 

geográficas para a implantação da pilha pretendida, mas apenas a alternativa 03 é viável.  

A alternativa 03 apresentou-se com resultados melhores, indicando ser a alternativa mais 

racional para implantação/ampliação da pilha de estéril, principalmente pelo fato de já 

existir uma pilha implantada no local, pelo menor impacto ambiental, maior volume de 

material depositado por hectare, menor DMT (distancia média de transporte) e possui 

infraestruturas de acesso já existentes. No caráter econômico, o custo de implantação na 

área da alternativa 03 é consideravelmente menor em relação à alternativa 02. E à longo 

prazo menor que a alternativa 01, pela baixa capacidade volumétrica, obrigando a 

requerer novo licenciamento em um futuro próximo. 

Ressalta-se, com base nesta avaliação, que as questões ligadas ao meio socioeconômico 

são mais relevantes que as questões relacionadas aos meios físico e biótico.  
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Figura 7.4 – Vista geral das Alternativas 

 

 

7.1.2.5. Alternativas Locacionais da Barragem 

As alternativas locacionais das barragens de rejeito foram analisadas segundo critérios 

técnicos, sócio-econômicos e ambientais. O desafio maior na definição do local a receber 

a nova barragem de rejeitos era encontrar uma área que oferecesse características 

fisiográficas e morfológicas favoráveis a implantação da barragem, ou seja, uma área com 

dimensões para comportar o maior volume de rejeitos possível, garantindo a ininterrupção 

da operação da planta pela falta de capacidade de deposição de rejeitos na barragem.  

Critérios técnico-construtivos também foram adotados para análise das alternativas, tais 

como relação entre o volume do maciço e a capacidade de reservação, área de inundação, 
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bacia de contribuição, e dimensionamento do vertedouro, do ponto de vista financeiro, 

foi considerada a distância até as instalações, além de questões ambientais. 

Diante disso, foram selecionadas três alternativas como potenciais para o recebimento da 

nova barragem de rejeitos, a seguir, o Quadro a seguir apresenta as características das três 

alternativas selecionadas. 

 

Quadro 4 – Características das Alternativas Locacionais das Barragens 

Alternativa 
Volume final do 

rejeito (m3) 

Área Total do 

reservatório (ha) 

Altura do 

maciço 

(m) 

1 993.510 6,62 15 

2 1.788.580 17,9 20 

3 6.600.000 55,7 50 

 

Alternativa 1 – Alteamento das Barragens Existentes 

A Alternativa 1 para a barragem de rejeitos da Mina Volta Grande propõe a unificação e  

alteamento das barragens VG 01 e VG 02 já existentes no local. 

A alternativa 1 é a que apresenta o menor DMT e o menor custo para implantação, já que 

as duas barragens se encontram dentro da mina. 

Porém as duas barragens, declaradas estáveis na ultima vistoria, já estão em sua 

capacidade máxima, e um alteamento, apesar de possível, seria tecnicamente delicado e 

de grande risco à toda a área operacional da mina localizada a jusante. 
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Figura 7.5 – Alternativa 01 

 

 

Alternativa 2 – Barragem Sul 

A Alternativa 2 propôe a criação de nova barragem à sudoeste da Mina e às margens do 

Rio das Mortes.  

O local escolhido para a alternativa 2, localiza-se parte em terreno de terceiros e parte de 

propriedade da AMG porém faz fronteira com a APP do Rio das Mortes. 

A grande vantagem é a DMT baixa, pois o acesso se faria a partir da pilha PDE07 já 

existente. Porém, sua capacidade volumétrica é insatisfatória para a operação o que 

requereria a curto prazo um alteamento ou caso este não se apresente possível, a procura 

por nova área para criação de uma nova barragem. 
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A área onde se localiza a Alternativa 2 possui curso d’agua e remanescentes florestais 

além de ocupação humana e fronteira com APP do Rio das Mortes. 

 

Figura 7.6 – Alternativa 02 

 

 

Alternativa 3 – Alteamento da Barragem Vargem Grande 03 

O alteamento da Barragem existente Vargem Grande 03 representa a alternativa 3. 

A área de entorno da barragem já existente apresenta-se parte antropizada e parte tomada 

por pasto. Alem disso já é propriedade da AMG e não apresenta ocupação humana ou 

estrada à jusante. 

A DMT é relativamente alta, se comparada com as outras alternativas porém esse tráfego 

já existe e todas as providencias em relação à via já foram tomadas. 
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Vale ressaltar que barragem foi construída pensando-se em possíveis alteamentos para 

gerar o menor impacto possível nos arredores. Impacto esse que é irrisório se comparado 

à construção de nova barragem. 

 

Figura 7.7 – Alternativa 03 

 

 

7.1.2.6. Seleção Da Alternativa 

Durante a fase de concepção do alteamento da Barragem de Volta Grande 03 objeto deste 

licenciamento, a avaliação das alternativas locacionais foi condicionada pela própria 

Barragem já implantada e pelos alteamentos sucessivos propostos quando do 

licenciamento prévio da referida barragem. 
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Alguns fatores operacionais determinantes foram: 

- Posicionamento do dique de partida projetado para os alteamentos sucessivos propostos 

para a barragem; 

- Terreno inserido nos limites da área industrial, circundando a própria barragem; 

- Área de supressão vegetal pontual; 

- A AMG ser a proprietária da área onde o empreendimento está instalado. 

Sob os aspectos ambientais o fator predominante da escolha do local em questão refere-

se ao fato da barragem já estar implantada no local, sendo assim, um alteamento causará 

um impacto menor que a implantação de uma nova barragem. 

Diante desses fatores, pôde-se concluir que os impactos advindos do empreendimento 

sobre os Meios Físico, Biótico e Socioeconômico são praticamente inexpressivos, não 

havendo, inclusive, relocação de benfeitorias e de pessoas. Desta forma, considera-se a 

área em questão, ideal e necessária para o alteamento da barragem. 

 

Quadro 7.4 - Comparação das Alternativas Locacionais da Barragem de Rejeitos 

Aspectos Ambientais PI 

Alternativas Locacionais 

1 2 3 

G I G I G I 

Ocupação na ADA da Barragem 3 10 30 20 60 0 0 

Interceptação de áreas protegidas por lei (APPs) 4 0 0 40 160 10 40 

Interceptação de Áreas Prioritárias para Conservação 

(Portaria MMA n° 09/07) 
3 0 0 10 30 10 30 

Áreas do patrimônio natural e cultural 4 0 0 0 0 0 0 

Interferência com propriedades e benfeitorias 3 10 30 20 60 0 0 

Área de propriedade do empreendedor 4 0 0 30 120 0 0 

Nº estimado de famílias a serem realocadas ou 

indenizadas 
4 0 0 10 40 0 0 

Necessidade de abertura de estrada/acesso  1 0 0 20 20 0 0 

Áreas de empréstimo no interior da bacia 3 0 0 20 60 10 30 

Grau e forma de interferência com a cobertura 

vegetal, por tipologia de vegetação 
2 0 0 30 60 10 20 

Área com cobertura vegetal passível de ser 

suprimida 
2 0 0 20 40 20 40 

Grau e forma de interferência com a paisagem 4 30 120 40 160 10 40 

Riscos de Acidentes  4 40 160 20 80 20 80 

Segurança e Estabilidade Geotécnica 2 40 80 10 20 10 20 

Vias de acesso Existentes 3 0 0 20 60 0 0 
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Aspectos Ambientais PI 

Alternativas Locacionais 

1 2 3 

G I G I G I 

Interferência com áreas de Interesse Minerário 4 10 40 10 40 10 40 

Potencial de Impacto em Recursos Hídricos 4 20 80 40 160 20 80 

Supressão de nascentes 4 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 540   1170   420 

 

Todas alternativas locacionais propostas para a construção/alteamento da barragem, do 

ponto vista técnico e ambiental, são absolutamente possíveis de serem implantadas 

conforme dito anteriormente,  porém, devem-se levar em consideração outros aspectos 

que possam minimizar os possíveis danos aos meios físico, biótico e socioeconômico da 

região circunvizinha e ao empreendimento. Nesse contexto, ao avaliar a matriz 

comparativa apresentada no Quadro acima, a Alternativa 3 da barragem apresentou o 

menor índice de potenciais impactos. Apesar do aspecto financeiro apontar para a 

alternativa 1, ela se torna inviável pelo risco de se unificar e altear duas barragens já em 

sua capacidade máxima de armazenamento localizadas à montante de toda a área 

operacional do empreendimento. A alternativa 2 fica  inviabilizada devido ao grande 

volume de material a ser empregado na construção do maciço, na baixa capacidade de 

armazenamento e na grande proximidade ao Rio das Mortes. No contexto técnico, onde 

foram consideradas as questões de capacidade de reservação da barragem e segurança do 

maciço. A Alternativa 3 mostrou-se mais uma vez ser a opção mais racional para 

implantação da barragem primeiramente por apresentar maior capacidade de 

armazenamento de rejeito e “amortecimento de cheias” ocasionais na bacia, e segundo, 

por ter seu maciço locado em cotas mais baixas que as demais alternativas, assegurando 

maior estabilidade geotécnica aos elementos estruturais da barragem (taludes e bermas).  

A Figura a seguir apresenta a situação das três alternativas locacionais da barragem. 
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Figura 7.8 – Localização das 3 alternativas avaliadas 

 

 

7.2. Ampliação Da Mina Volta Grande 

7.2.1. Pilha de Estéril – PDE 07 

A Mina Volta Grande, pertencente à AMG Mineração, está localizada as margens da 

rodovia LMG 841, km 18, na zona rural do Município de Nazareno/MG. 

Este relatório apresenta estudos e projeto para a execução da ampliação da Pilha de 

Disposição de Estéril PDE-07, em operação na Mina Volta Grande. 

A ampliação da Pilha PDE-07 ocupará praticamente a mesma área já licenciada e 

construída da Pilha PDE-07. A ampliação da capacidade de deposição foi possível devido 

a modificações no layout original do projeto da pilha, buscando maximizar o 
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aproveitamento da área licenciada e da topografia do terreno, além de ajustar a geometria 

do projeto com a parte da pilha já construída.  

Essas modificações permitiram o reposicionamento nas rampas e acessos, promovendo 

condições do alteamento da pilha originalmente projetada em mais 3 bancos (45 m). Com 

isso, haverá um aumento na capacidade da Pilha PDE-07 em mais 18 milhões de 

toneladas. 

O estéril será empilhado de forma planejada e controlada e de forma geométrica. Antes 

do fim da vida útil da pilha de estéril, a mesma deverá ser revegetada. 

Em pilhas de estéril, os principais custos de disposição estão concentrados nas seguintes 

atividades: drenagem, proteção vegetal, retenção de finos gerados por carreamento de 

sólidos durante e após a formação da pilha, manutenção ao longo dos anos e transporte 

do estéril. 

Para a estabilidade da pilha, considerou-se: ângulo de repouso do material, peso 

específico, largura das bermas e altura dos bancos. 

 

 Localização 

Conforme já mencionado a área da Pilha de Disposição de Estéril PDE-07 localiza-se a 

sudoeste da cava do corpo A da Mina Volta Grande, aproximadamente nas coordenadas 

UMT 7.667.035N e 542.100E e sua drenagem superficial é encaminhada para um 

talvegue que corre a noroeste da área da pilha, desaguando na bacia do Rio das Mortes. 

O Dique de contenção de material sólido será implantado a noroeste da pilha, no talvegue 

a jusante, nas coordenadas UTM = 7.667.470N e 541.500E. 

 

 Geologia e Parâmetros Geotécnicos 

Os pegmatitos Volta Grande ocorrem no Greenstone Belt Barbacena de idade Arqueana, 

localizado na porção sul do Cráton do São Francisco. O Greenstone Belt Barbacena é 

composto de rochas metamorfizadas em fácies anfibolito com retrometamorfismo para 

fácies xisto verde e, estão orientadas para ENE, apresentando-se dobradas e cisalhadas ao 

longo de toda a faixa.  

Corpos graníticos intrudidos no greenstone foram datados em aproximadamente 

2,170Ma, os principais corpos são os granitos gnaisses Cassiterita e Tabuões, de 
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composição peraluminosa, caracterizado por baixas concentrações de Ti, Mg Ba. Diques 

máficos Paleo-proterozóicos e Cretáceos cortam os granitos.  

A camada de anfibolito decomposto (solo), está localizada na porção mais superficial do 

maciço, com profundidades máximas de cerca de 45.0 metros, e tem suas características 

de resistência definidas pela atuação significativa de processos intempéricos.  

Para este domínio, os parâmetros geotécnicos encontrados são os seguintes:  

 

Maciço Classe 5  

Resistência – 0.25 MPa  

Coesão – 0.5 MPa  

Angulo de atrito interno – 28° 

Modulo de deformabilidade – 1000 Mpa  

 

 Construção da Pilha 

Conforme projeto, a ampliação da Pilha de estéril PDE-07 ocupará uma área de 

aproximadamente 40 hectares, se sobrepondo em grande parte a pilha de estéril PDE-07 

atualmente licenciada, e que já se encontra em operação na Mina Volta Grande.  

 

 Preparações da área da Pilha PDE-07 

No processo construtivo da Pilha PDE-07 foram executados desmatamento e simples 

limpeza da área de fundação. 

A pilha de estéril é constituída de dois tipos principais de materiais: a menor parte sendo 

constituída por anfibolito decomposto (solo) e em maior quantidade por blocos de 

anfibolito compacto. 

A Pilha foi iniciada com a execução de um pé de blocos de anfibolito compacto em toda 

sua fundação, inclusive com a confecção do dreno de fundo nos talvegues existentes, 

conforme projeto original.  

O lançamento de blocos de anfibolito compacto nos bancos inferiores formou a base da 

pilha, dando suporte e estabilidade para altear os bancos superiores com segurança. 

Já o material decomposto (solo) poderá ser depositado recobrindo taludes de anfibolito 

em geometria final, e intercalado ao anfibolito no alteamento das bermas, mas sempre 
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evitando depositar o mesmo na crista de banco em sua geometria final, para não 

comprometer a estabilidade. 

A jusante da Pilha PDE-07 foi construído um Dique para contenção de finos, que por 

ventura serão carreados através das drenagens superficiais. O Dique no pé da pilha é 

assentado sobre matacões de anfibolito devidamente depositados no inicio da formação 

da pilha. 

Em relação às características geomecânicas dos materiais, a densidade in situ varia de 

1,65 a 3,09 tf/m³, a faixa de variação do ângulo de atrito interno fica entre 28º e 59º, e 

coesão variando entre 0.5 e 6.6 Mpa. A estabilidade é atestada conforme projeto original. 

 

 Execução da Pilha PDE_07 e sua Ampliação 

Os materiais da deposição são estéreis constituídos por blocos de anfibolito compacto, 

juntamente com a fração fina resultante do desmonte e anfibolito decomposto (solo). 

A geometria da Pilha foi definida de acordo com as características dos materiais de 

deposição, de forma a garantir adequados fatores de segurança para o maciço, além da 

observação das condições de estabilidade das pilhas de estéril já existente.  

A geometria foi projetada, analisando-se condições preliminares de estabilidade dos 

taludes, visando o desenvolvimento dos trabalhos e as condições de estabilidade da Pilha 

final, no abandono. 

A execução da denominada Pilha PDE-07 e sua ampliação vai ocupar uma área de 

aproximadamente 40 hectares.  

A ampliação da PDE-07 ocorrerá alteando em 3 bancos o projeto original da Pilha PDE-

07 (45m), até cota 1020. Com a expansão, teremos um acréscimo de ~17,5 M ton à 

capacidade da pilha PDE-07, aumentando sua vida útil para 2,8 anos. 

Há necessidade de uma disposição ordenada do estéril, de forma a obter-se um adequado 

grau de estabilidade do maciço e um melhor aproveitamento da área de deposição. A Pilha 

deverá se desenvolver toda banqueada e revegetada, diminuindo o impacto visual, e 

contar com sistemas de drenagem superficial e de contenção de sedimentos bem operados, 

visando diminuir a possibilidade de carreamento de sedimentos. 

Recomenda-se que a evolução da Pilha siga um cronograma estabelecido em função do 

cronograma da lavra do minério. Este cronograma deverá estabelecer uma filosofia do 

trabalho, para facilitar qualquer modificação a ser implantada, em função de modificações 

futuras que vierem a ser introduzidas no esquema de lavra. 
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Este tipo de pilha não apresenta problema de instabilidade devido ao tipo de material 

depositado, matacões de anfibolito compacto em sua grande maioria, formando depósito 

bastante estável. 

Além dos estudos e projetos da Pilha, foram também analisadas as condições de 

carreamento de material sólido, pelas águas pluviais, durante a construção da mesma, bem 

como projetado um dique a jusante para contenção destes materiais. 

Sob a pilha, ao longo dos talvegues existentes à noroeste e ao sul, foi construído um 

sistema de drenagem interna conforme projeto original, com dreno de matacões de 

anfibolito. O sistema de drenagem interna tem como objetivo evitar a saturação, com a 

consequente formação de pressão neutra e o abatimento do talude geral da pilha, 

garantindo, assim, maior fator de segurança à ruptura do maciço. 

 

 Aspectos Gerais da Pilha 

Para execução da Pilha serão necessários desmatamentos e adequação de acessos. 

Para conhecimento das condições de fundações da área da pilha foram realizados estudos 

geotécnicos do terreno e estudos de estabilidade dos taludes da pilha já existentes. 

Devem ser programadas instrumentações para os trabalhos de monitorização, com 

execução de marcos superficiais com referência de nível e será estudada a necessidade e 

possibilidade de implantação de medidores de nível de água e inclinômetros. 

Para acompanhar a evolução da pilha deve ser projetada drenagem superficial da mesma, 

das áreas adjacentes e dos acessos, com dispositivos de controle de carreamento de finos 

pelas águas pluviais. 

Cada etapa de alteamento da pilha deverá visar à drenagem superficial, para minimizar 

os efeitos de erosões, tanto das bermas como dos taludes. 

Os bancos definidos da pilha serão formados de maneira ascendente, conforme técnica 

convencional empregada neste tipo de operação. 

O estéril lançado em camadas e devidamente adensado apresenta nos seus parâmetros 

geomecânicos, densidade ≥ 2,3 t/m3, ângulo de repouso maior que 34º e as frações mais 

finas de rocha, que muitas vezes preenchem os blocos de anfibolito, apresentam coesão. 

Para lançamento de material de um banco superior sobre outro, na berma de baixo deverá 

ser formada uma leira definidora do patamar mínimo a ser preservado (berma de 

segurança), para limitar a disposição do material. Esta leira será formada com o próprio 

estéril.  



AMG MINERAÇÃO SA 

AMPLIAÇÃO MINA VOLTA GRANDE  CERN 
 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA – VOL I 

 

 

 

132 

Este expediente objetivará a conservação da divisão da altura do depósito, evitando 

emenda dos taludes. No projeto traçado, a Pilha PDE-07 e sua ampliação terá em sua fase 

final uma altura máxima de cerca de 148 m (1020-872) e ângulo geral de 2H:1V (~24 º), 

com taludes parciais de 15 m de altura e declividade 2H:1,5V (~34 º), entre bermas de 8 

m de largura. 

Após cada etapa de evolução será executado um sistema de drenagem superficial, 

desviando as águas pluviais para jusante, para evitar erosão dos taludes. 

Nos “off sets” laterais, contato material estéril/terreno natural deverá ser executado um 

enrocamento de blocos de anfibolito Ø ≤ 0,5m ou uma canaleta de geoweb/concreto para 

funcionar como descida d’água. 

Nas bordas das bermas para maior segurança do tráfego de veículos 

automotores e melhoria do sistema de drenagem superficial deverá ser executada leira de 

proteção de ± 1,0m de altura. 

Encerrado o lançamento de estéril de cada etapa de evolução, recomenda-se as obras 

finais de acabamento, representadas pelos acertos geométricos finais, lançamento de solos 

para recobrir os taludes e revegetação por sobre o talude e berma, tudo isto visando a 

recuperação ambiental da pilha. 

Com o desenvolvimento da pilha de forma programada, a cada etapa a pilha estará em 

melhores condições. A cada banco formado, melhores serão as condições de drenagem, 

de estabilidade e, principalmente, com ganhos substanciais na paisagem da região. 

Inclusive os serviços de revegetação deverão ser ministrados assim que as bancadas forem 

conformadas na geometria final. 
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Quadro 7.5 – Características PDE-07 Ampliação 

 

 

 Capacidade da Pilha 

A Pilha de Estéril PDE-07, após sua ampliação, terá as seguintes capacidades de 

deposição conforme o quadro CotaXVolume abaixo: 

 

Quadro 7.6 – Quadro CotaxVolume PDE-07 Ampliação 

 

 

Considerando que a taxa média de deposição de estéril na pilha PDE-07 será de 1,2 

Mt/mês com densidade média de 2,2 t/m³, a expectativa da vida útil da Pilha PDE-07, 

após sua ampliação, é de 2,4 anos.  

(Considerando: Densidade In-situ 3,0 t/m³; Empolamento 35% e compactação 5%. 

Calculo de capacidade realizado utilizando atualização topográfica realizada em Março-

18). 

 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA PILHA PDE_07+Ampliação

• Largura mínima de berma 

• Largura mínima das rampas de acesso 

• Inclinação do talude de estéril 

• Altura de talude entre bermas 

• Altura máxima final 

• Inclinação geral do talude de jusante 

• Área de deposição 

• Volume de deposição 

40 Hectares

15.267.285 m³

8 m

10 m

2 H : 1,5 V (~34°)

15 m

148 m (1020-872)

2H:1V (~24º)

Cota Área Volume Volume Acumulado

m m²

885 1.016 567 567

900 60.735 209.254 209.821

915 167.699 1.757.986 1.967.807

930 187.001 2.805.021 4.772.828

945 192.784 2.891.764 7.664.592

960 161.796 2.426.934 10.091.526

975 112.701 1.690.521 11.782.047

990 131.964 1.979.460 13.761.507

1.005 61.028 915.423 14.676.930

1.020 39.357 590.355 15.267.285

15.267.285

m³

Total
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 Diques de contenção 

Para a proteção da área de jusante e evitar carreamento de partículas para os cursos d água 

adjacentes, foi construído um dique de contenção a Jusante da Pilha PDE-07, conforme 

projeto original, com os seguintes requisitos: 

 

Quadro 7.7 – Características dique de contenção 

 

 

Com base no histórico de precipitação anual na região, estima-se uma geração de 

particulados na ordem de 12.000 m³/ano. Desta forma, recomenda- se que a limpeza do 

dique seja realizada anualmente, no período de Abril a Setembro. 

O barramento do dique é construído de forma a atuar como um filtro em todo seu maciço, 

com objetivo de filtrar e a drenar toda água acumulada na bacia pelo dreno de pé, não 

necessitando de instalação de extravasor no dique, pois o volume de reservatório possui 

capacidade bem superior a que será efetivamente utilizada.  

Abaixo segue capacidade e dimensionamento do dique: 

 

Quadro 7.8 – Quadro CotaxVolume Dique 

 

 

 

 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO DIQUE CONTENÇÂO

• Largura da crista

• Comprimento da crista

• Inclinação geral do talude de Jusante

• Altura de talude entre bermas

• Altura máxima final 

• Inclinação geral do talude de Montante

• Área do Reservatório

• Volume do revervatório 

0,5 Hectares

25.300 m³

35 m

40 m

2 H : 1,5 V (~34°)

5 m

10 m (860-870)

2 H : 1,5 V (~34°)

Cota Área Volume Volume Acumulado

m m²

865 2.550 11.120 11.120

870 2.836 14.180 25.300

25.300

Quadro cota x volume

m³

Total
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Quadro 7.9 – Memória de cálculo vazão do dique 

 

 

Figura 7.9 – Croqui do dique 

 

 Drenos de fundo 

Conforme projeto original, foram instalados drenos de fundo nos talvegues e drenagens 

naturais existentes a noroeste e ao sul do terreno, com objetivo de conferir segurança à 

pilha de estéril, no mesmo local onde será alteada a Pilha de Estéril PDE-07.  

O sistema de drenagem interna tem como objetivo evitar a saturação, com a consequente 

formação de pressão neutra e o abatimento do talude geral da pilha, garantindo, assim, 

maior fator de segurança à ruptura do maciço. Os drenos são constituídos por blocos de 

anfibolito e canalizam as aguas internas diretamente até a área da bacia do dique de 

contenção. 

Para a ampliação da PDE-07 não haverá instalação de novos drenos de fundo, haja vista 

o original atender a demanda de drenagem interna da ampliação proposta. 

Os mesmos foram executados conforme características apresentadas no quadro abaixo: 

 

 

 

MEMÒRIA DE CALCULO - VAZÂO DO DIQUE DE CONTENÇÂO

• Comprimento da crista

• Largura Minima e Maxima do dique

• Comprimento do Pé

• Altura máxima Dique 

• Altura operacional ( Nivel de segurança )

•Área seção Máxima do dique  (Am)

• Fator de Permeabilidade do dique (Fp)

• Velocidade do fluxo de água V 

• Vazão Máxima do Dique Qmax (Q=VxAmxFp)

15%

715 m²

0,1 (m/s)

5 m e 20 m

5,4 (m³/s)

106 m

15 m (860-875)

13 m (865-873)

20 m

15 m

106 m

20 m

8 m

70 m
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Quadro 7.10 – Características dreno de fundo 

 

 

Quadro 7.11 – Memória de cálculo dreno de fundo 

 

 

Figura 7.10 – Croqui do dreno de fundo 

 

 

 Vida Útil Da Pilha PDE_07 Após Sua Ampliação 

A capacidade atual de deposição da Pilha de Estéril PDE-07 é de 12 milhões de toneladas. 

O rítimo de produção de estéril atual da Mina Volta Grande é de 750 mil toneladas por 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO DRENO DE FUNDO

• Largura base 

• Profundidade

• Enchimento do dreno

• Diâmetro dos blocos de enchimento

• Cobertura Dreno

• Diâmetro anfibolito de cobertura 0,05<= 0,2 m

1,5 m

1,5 m

Blocos de anfibolito

>= 0,5 m

Anfibolito cominuído

MEMÒRIA DE CALCULO - DRENO DE FUNDO

• Largura base 

• Profundidade

• Enchimento do dreno

• Diâmetro dos blocos de enchimento

• Cobertura Dreno

• Diâmetro anfibolito de cobertura

•Área seção  do dreno  (Ad) 2,25 m²

• Comprimento total Dreno fundo (Cd) 1.600 m

• Fator de Permeabilidade do Dreno fundo(Fd)

• Velocidade do fluxo de água V 

• Vazão Máxima de saida do Dreno fundo Qmax (Q=VxAdxFd)

• Capacidade do Dreno fundo CapD (CapD=AdxFdxCd)

25%

0,2 (m/s)

0,11 (m³/s)

900 m³

1,5 m

1,5 m

Blocos de anfibolito

>= 0,5 m

Anfibolito cominuído

0,05<= 0,2 m

1,5 m

1,5 m
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mês, até o final de 2018. Para o ano de 2019, será realizada uma expansão na cava, e o 

ritmo de movimentação de estéril será de 1,2 milhões de toneladas por mês. Considerando 

essa movimentação, a vida útil da PDE-07 atualmente licenciada é 12 Mton, equivalente 

a 1,4 anos de operação, sendo possível depositar estéril na mesma até maio de 2019.  

O projeto de ampliação da Pilha PDE-07 prevê o incremento de 18 milhões de toneladas. 

Com esse acréscimo, a capacidade total da Pilha de estéril PDE-07 após sua ampliação 

será de 30 milhões de toneladas. 

Portanto, considerando a capacidade total de deposição da Pilha após sua ampliação (30 

M.ton) e o rítimo de movimentação de estéril da mina para os próximos anos, a vida útil 

total da pilha de estéril PDE-07 após sua ampliação será de 2,4 anos, e sua completa 

exaustão ocorrerá em agosto de 2020.  

 

Quadro 7.12 – Vida útil da Pilha PDE_07 

 

 

 Recomendações 

Paralelamente aos lançamentos, os seguintes serviços deverão ser executados: 

- Máxima seleção do material estéril, procurando altear os 3 primeiros bancos inferiores 

com blocos de anfibolito compacto, para assegurar maios estabilidade a pilha e lançando 

sempre o solo e a fração fina na parte interna dos taludes para não comprometer a 

estabilidade. 

- Limpezas periódicas do dique de contenção a jusante, nos períodos de estiagem, em 

continuidade aos serviços que vem sendo executados de drenagem da pilha, para proteção 

da área de jusante e evitar carreamento de partículas para os cursos d`água adjacentes; 

- Lançamento de solo e restos de vegetação (serrapilheira) por sobre os taludes e bermas, 

dos bancos subjacentes terminados, para facilitar o recobrimento vegetal da pilha; 

- Prevenção de erosão superficial e manutenção de taludes: proteção vegetal nos taludes 

e direcionamento do fluxo de águas pluviais. 
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- Para auxiliar no monitoramento recomendamos o modelo de Planilha de Inspeção 

Periódica de Taludes. 

 

7.2.2. Barragem de Disposição de Rejeito – Barragem Volta Grande 03 

O presente relatório tem como objetivo apresentar as informações, dados, desenhos, 

especificações técnicas e quantidades estimadas principais que permitam iniciar as 

tratativas para licenciamento e contratação do alteamento da Barragem 3. 

Ressalta-se que na etapa do Projeto Executivo, adequações e mudanças podem ser 

necessárias para a consolidação do projeto, incluindo as especificações técnicas de 

materiais e serviços e as quantidades estimadas.  

 

 Arranjo Geral 

A Barragem 3 foi projetada considerando a base topográfica fornecida pela AMG, 

considerando como premissas principais:  

 Alteamento pelo método de linha de centro; 

 Dique de Partida com crista na elevação 882 m; 

 Fases de alteamento: 

 El. 892 m; 

 El. 902 m; 

 El. 912 m; 

A construção será dividida em duas etapas distintas, a saber: 

 

Etapa 1  

a. Escavação de fundação a jusante do maciço da elevação 882 m; 

b. Execução do Sistema de Drenagem Interna; 

c. Execução do Aterro compactado a jusante até a elevação 882 m; 

d. Execução da Drenagem Superficial; 

e. Execução da Proteção Superficial de Taludes até a elevação 882 m; 

f. Instalação da Instrumentação de Auscultação da Barragem. 

 

Etapa 2 

a. Execução do Sistema Extravasor de Emergência para a elevação 892 m; 
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b. Execução do Aterro Compactado acima da elevação 882 até a elevação 892 m; 

c. Execução da Proteção Superficial de Taludes acima da elevação 882 m até a elevação 

892 m. 

O detalhamento da sequência construtiva será apresentado no Projeto Executivo. Os 

volumes estimados dos materiais e a Ficha Técnica da barragem estão apresentados a 

seguir. 

Quadro 7.1-Volumes Estimados (m3) 

Escavação Aterro 

128.629,00 863.728,00 

 

Para maiores detalhes dos volumes estimados verificar o Projeto Barragem Anexo PCA. 

 

Quadro 7.2-Ficha Técnica da Barragem 3- 1ª Etapa. 

DADOS GERAIS 

Finalidade Armazenamento de Rejeitos 

Elevação da Crista El. 912,00 m 

Soleira do Vertedouro El. 910,00 m 

Altura Máxima da 

Barragem 
50 m 

Comprimento da Crista 660 m 

Tipo de Seção Solo Compactado 

HIDROLOGIA / HIDRÁULICA (TR = 10.000 anos) 

Área da Bacia 0,76 km² 

Duração Crítica da 

Chuva 
5 Dias 

Chuva de projeto 563,83 mm 

Vazão de Projeto 1,66 m³/s 

N.A. Máximo Normal El. 910,00 m 

N.A. Máximo 

Maximorum 
El. 910,65 m 

ESTRUTURA VERTENTE 

Vertedouro 

Extravasor de superfície, localizado na 

margem direita, com soleira na EL. 910 

m 

 

 Escavações e Tratamento da Fundação 

As escavações obrigatórias para a execução da barragem foram definidas considerando 

como critério de escavação a capacidade de carga da fundação correspondente a 7 golpes 

SPT.  
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 Declividade máxima estimada de 2H:1V para as escavações; 

 Para a área para remoção de materiais inconsistentes superficiais do aterro existente a 

espessura para remoção foi estimada em 1,00 m; 

 Durante a etapa do projeto executivo serão elaborados estudos de estabilidade dos 

taludes de escavação para aferir os taludes apresentados nesta fase de projeto; 

 É importante ressaltar que linha de escavação poderá ser ajustada localmente em 

função da qualidade da fundação efetivamente encontrada durante as escavações. 

 

- Tratamento de Fundação 

O tratamento superficial das fundações constitui uma atividade que se inicia com as 

escavações obrigatórias passando pelo tratamento superficial e controle de surgências de 

água, até a limpeza final das fundações para lançamento dos materiais que constituirão o 

maciço da Barragem. 

Concluída a escavação obrigatória, processa-se a limpeza do material solto (sem uso de 

água) e, antes do lançamento da primeira camada de aterro, faz-se o umedecimento da 

fundação e a compactação com o rolo compactador pesado (com patas tipo Tamping) com 

no mínimo seis passadas. 

Após esta compactação faz-se a escarificação superficial da camada e o umedecimento 

da superfície para o do lançamento da primeira camada de solo. 

 

- Tratamento de Surgências d’Água 

Se ocorrerem surgências d’água sobre a superfície de fundação, caso o fluxo não possa 

ser obstruído por meio de simples “abafamento”, deverá ser instalado um tubo de 

diâmetro suficiente que possibilite o bombeamento contínuo durante o lançamento das 

camadas de aterro. Quando a surgência for generalizada sobre a superfície rochosa, as 

águas deverão ser conduzidas ao poço de bombeamento por meio de um sistema de 

drenagem adequadamente distribuído. Depois de estabilizado o N.A no poço, deverá ser 

executada injeção de calda de cimento nos tubos perfurados e no interior do poço e para 

tanto deverão ser deixados tubos de respiro convenientemente colocados.  

 

 Características do Maciço 

O projeto da Barragem 3 apresenta o maciço com altura máxima de 50,0 m, 655 m de 

comprimento, com crista na elevação 912,00 m.  
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As características principais do maciço são descritas a seguir: 

 Taludes de montante e jusante com inclinação 2,0H:1V; 

 Filtro Vertical de areia grossa natural; 

 Tapete Drenante do tipo sanduíche; 

 Bermas com 8,0 m de largura a cada 10,0 m de altura (alteamento El. 892 m); 

 Bermas com 5,0 m de largura a cada 10,0 m de altura (alteamento El. 902 e 912 

m). 

Antes do lançamento da barragem o aterro executado na fundação para substituição de 

solo mole deverá ser removido na região de assentamento do tapete drenante dos 

alteamentos. 

 

 Materiais de Construção  

Para a construção do maciço da Barragem 3 foram estudadas, em etapas anteriores de 

projeto, 3 áreas de empréstimo localizadas na área do reservatório.  

Foram realizados ensaios de caracterização, compactação e permeabilidade a carga 

variável em novembro de 2016 pelo laboratório Colesolos, localizado em Rio Novo, 

Minas Gerais. 

 

Quadro 7.3 – Ensaios de Laboratório – Resumo de Resultados 

AMOSTRA 

δr 

GRANULOMETRIA 

Resumo 

LIMITES DE 

ATTERBERG 
COMPACTAÇÃO 

#
 

O
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O
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x
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(m
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(g
/c

m
³)

 

(g
/c

m
³)

 

(%
) 

251 
Área 01 TR-1 a 11 

0,00 a 1,50 Def. 2,827 47 36 15 1 62 32 30 1,467 29,90 

252 1,50 - 3,50 Def. 2,849 36 40 22 1 55 32 23 1,486 29,10 

253 
Área 02 

TR-

12/13/14/18/19 

/20/25/26/33/38 

0,00 - 1,50 Def. 2,820 47 35 18 1 57 30 28 1,455 30,50 

254 1,50 - 3,50 Def. 2,780 41 38 21 0 55 32 22 1,466 29,60 

255 
Área 03 

TR-

28/29/30/31/32 

/34/35/36/37/39 

0,00 - 1,50 Def. 2,755 52 31 16 1 54 31 23 1,459 29,20 

256 1,50 - 3,50 Def. 2,878 33 39 16 11 57 33 24 1,428 30,00 
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 Caracterísitcas Drenagem Interna 

Para os alteamentos o filtro vertical existente deverá ser alteado. O tapete drenante será 

do tipo sanduíche composto por duas camadas de areia de 0,30 m de espessura cada e 

uma de pedrisco de 0,60 m de espessura. 

O dreno de pé existente será envelopado com camadas de transição, já no caso dos 

alteamentos seguintes (El. 892 e 902), os drenos de pé deverão ser removidos antes do 

início da construção do alteamento seguinte, ficando apenas o da elevação final (912,0 

m). 

 

 Estudos Hidrológicos e Hidráulicos 

Este item apresenta os estudos hidrológicos e hidráulicos desenvolvidos para o projeto 

conceitual de alteamento da Barragem 3 para a elevação de coroamento da crista na 

912,00m. 

As seguintes atividades foram desenvolvidas para a elaboração deste projeto: 

 

- Estudos hidrológicos;  

- Dimensionamento hidráulico dos sistemas de drenagem superficial da região do maciço 

da barragem; 

- Dimensionamento hidrológico e hidráulico do sistema extravasor da barragem. 

 

 Premissas Adotadas nos Projeto 

A seguir são listadas as principais premissas hidrológicas e hidráulicas que nortearam o 

desenvolvimento do projeto conceitual da Barragem 3. 

Sistema de drenagem superficial: adoção do período de recorrência de 100 anos para a 

drenagem superficial das bermas do maciço da barragem e descidas de água entre bermas, 

caso necessário, conforme previsto na NBR 13.029 (ABNT, 2017); 

Sistema de drenagem superficial: adoção do período de recorrência de 500 anos para a 

drenagem superficial da barragem em seus canais periféricos, conforme previsto na NBR 

13.029 (ABNT, 2017); 

Dimensionamento do sistema extravasor da barragem para a vazão decorrente do evento 

pluviométrico cujo período de recorrência é igual à 10.000 anos, com adoção de borda 

livre, atendendo a NBR 13.028 (ABNT, 2017) – Período de fechamento da barragem. 
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Estudos Hidrológicos. 

Os estudos hidrológicos foram elaborados com o objetivo de determinar as chuvas de 

projeto e, posteriormente, as vazões de projeto para dimensionamento das estruturas 

hidráulicas projetadas. 

Basicamente, a metodologia adotada nos estudos hidrológicos pode ser resumida na 

seguinte sequência: 

Delimitação das áreas de contribuição à área de projeto; 

Definição das características e parâmetros físicos das áreas de contribuição, tais como 

uso e ocupação do solo, declividades e comprimentos dos talvegues e respectivos tempos 

de concentração; 

Estudo das chuvas intensas na área de projeto, definindo-se as chuvas de projeto, em 

função das durações críticas encontradas; 

Cálculo das vazões de projeto inerentes às estruturas. 

 

Chuvas de Projeto 

As chuvas intensas estão associadas a ocorrências extremas, possuindo duração, 

distribuição temporal e espacial crítica para uma determinada bacia hidrográfica. O 

interesse no estudo das chuvas intensas decorre da utilização de determinados quantis 

precipitados nos dimensionamentos das diversas estruturas de drenagem em um projeto. 

Em geral, as chuvas de projeto podem ser caracterizadas através das relações intensidade 

– duração – freqüência (IDF).  

Para o projeto em desenvolvimento, o cálculo das chuvas de projeto foi realizado 

utilizando os dados de altura de chuva da estação pluviométrica Ibituruna (02144023), de 

responsabilidade da Agencia Nacional das Águas – ANA. A estacao possui extensa serie 

de dados medidos e se encontra mais próxima ao local do empreendimento. 

Para a definição da chuva de projeto adotou-se o método da análise de freqüência dos 

eventos máximos anuais e, posteriormente, a desagregação dos eventos, de acordo com 

as durações estabelecidas. 

 

 Quantis de Projeto 

Com base no Ajuste de Distribuição escolhido, os valores das precipitações máximas de 

24 horas, para os períodos de retorno especificados, serão, portanto: 
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Quadro 7.4 – Quantis de Altura de Chuva Adotados para a região do projeto 

DURAÇÃO 
PERIODO DE RETORNO - T (ANOS) 

2 5 10 25 50 100 200 500 1000 10000 

M
IN

U
T

O
S

 

5 8,81 11,37 13,07 15,21 16,80 18,38 19,95 22,03 23,59 28,80 

10 15,08 19,46 22,36 26,03 28,75 31,45 34,14 37,69 40,37 49,28 

15 19,23 24,82 28,52 33,20 36,67 40,11 43,54 48,07 51,49 62,85 

20 22,38 28,88 33,19 38,63 42,67 46,67 50,66 55,93 59,91 73,13 

25 24,93 32,17 36,97 43,03 47,52 51,98 56,43 62,30 66,73 81,45 

30 27,07 34,94 40,15 46,73 51,61 56,46 61,29 67,66 72,48 88,46 

H
O

R
A

S
 

1 35,76 46,15 53,03 61,72 68,17 74,57 80,95 89,37 95,73 116,84 

2 45,21 58,35 67,05 78,04 86,19 94,29 102,35 113,00 121,04 147,74 

4 55,38 71,47 82,13 95,59 105,58 115,49 125,37 138,41 148,25 180,95 

6 61,64 79,55 91,41 106,40 117,51 128,54 139,54 154,05 165,01 201,40 

8 66,21 85,45 98,19 114,29 126,23 138,08 149,89 165,48 177,25 216,35 

10 69,83 90,12 103,56 120,54 133,13 145,64 158,09 174,53 186,94 228,18 

12 72,84 94,01 108,02 125,73 138,86 151,91 164,89 182,04 194,99 238,01 

14 75,41 97,33 111,84 130,18 143,77 157,28 170,72 188,48 201,89 246,42 

24 85,13 109,87 126,25 146,95 162,29 177,54 192,72 212,76 227,90 278,17 

D
IA

S
 

2 114,26 146,11 167,65 193,87 213,54 233,21 252,88 279,10 298,77 363,40 

3 139,55 178,89 204,18 236,96 260,37 284,72 308,14 339,98 363,40 442,07 

5 179,83 229,47 262,25 303,46 333,43 363,40 394,31 433,64 463,61 563,83 

7 212,61 270,68 309,08 356,84 392,43 428,02 463,61 510,44 545,10 662,17 

10 253,82 322,19 366,21 422,40 464,55 505,76 547,91 602,23 643,44 780,18 

30 439,26 550,72 624,71 718,37 787,67 856,98 925,35 1016,20 1084,57 1312,17 

 

 Sistema De Drenagem Superficial 

- Concepção  

O sistema de drenagem superficial da Barragem 3 foi concebido em função de suas 

geometrias finais, buscando-se o ordenamento e a condução dos escoamentos 

provenientes dos taludes e das áreas de entorno até o talvegue a jusante da barragem. O 

sistema projetado é constituído pelas seguintes estruturas: 

Canaletas do tipo meia cana em concreto, responsáveis por coletar o escoamento 

proveniente das bermas e direciona-las para os canais periféricos; 

Canais periféricos, tendo como objetivo coletar os escoamentos provenientes das bermas 

e das áreas no entorno da barragem, conduzindo-os para jusante do maciço da barragem. 

A Figura a seguir apresenta o arranjo geral do sistema de drenagem proposto. 
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Figura 7.11 - Sistema de drenagem superficial proposto 

 

 

- Descargas de Projeto  

Para o dimensionamento das canaletas de bermas e canais periféricos, adotou-se o Método 

Racional para a transformação das chuvas de projeto em vazões de projeto, uma vez que 

as áreas de contribuição são inferiores a 2,5 km2 (TUCCI, 2002). 

Este método preconiza que os eventos chuvosos correspondentes às vazões máximas têm 

a duração igual ao tempo de concentração da bacia de contribuição de cada estrutura, pela 

aplicação de um coeficiente de escoamento superficial definido em função da cobertura 

da área de contribuição. 

O tempo de concentração das diversas áreas de contribuição, para determinação da 

intensidade da precipitação de projeto, foi determinado através da equação de Kirpich 

para as áreas de contribuição essencialmente em terreno natural. Para as áreas de 

contribuição no interior do maciço, adotou-se o tempo de 5 minutos tendo em vista as 

pequenas áreas de contribuição. 

O Quadro a seguir apresenta uma síntese das variáveis utilizadas e os resultados obtidos 

para o sistema de drenagem superficial. 
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Quadro 7.5 – Características Físicas das Áreas de Contribuição das Estruturas de 

Drenagem Superficial do Maciço 

Estrutura 

Área de 

Contribuição 

(km2) 

Tempo 

de 

Retorno 

(anos) 

Intensidade 

da Chuva 

(mm/h) 

C 

Ponderado 

Tempo de 

Concentração 

(min) 

Vazão de 

Projeto 

(m3/s) 

Meia Cana – 

Maior Berma 
0,005 100 220,55 0,35 5 0,10 

CP-1 0,034 500 264,30 0,30 5 0,75 

CP-2 0,026 500 264,30 0,30 5 0,57 
Onde, CP1 e CP2 são os canais periféricos. 

 

- Dimensionamento Hidráulico  

Determinadas as máximas descargas prováveis, referentes à duração e tempo de retorno 

determinados, concebeu-se e detalhou-se o projeto de drenagem superficial da barragem 

adotando os critérios descritos a seguir. 

 

- Borda Livre 

A borda livre atua como segurança adicional face às incertezas no dimensionamento 

hidráulico e, também, em função da possibilidade de formação de ondas superficiais 

devido à irregularidade das paredes, presença de obstáculos, sedimentação, etc. 

Segundo CHOW (1959), adotam-se, usualmente, bordas livres entre 5 a 30 % da 

profundidade de escoamento. Entretanto, pode-se afirmar que inexistem referências 

seguras para a fixação da borda livre para um dado canal, sendo esta extremamente 

variável conforme o nível de segurança desejado para a estrutura, função da sua 

localização, importância, danos decorrentes de um eventual transbordamento, etc. É 

necessário, também, para a fixação da borda livre, a análise das incertezas de cálculo e 

das possibilidades de ocorrência de problemas estruturais, construtivos ou operacionais 

do canal, que possam, de alguma forma, alterar as condições de funcionamento hidráulico 

previstas no projeto. 

Com base no exposto acima, adotou-se como critério de borda livre, a porcentagem 

mínima de 20% para o sistema de drenagem. 

 

- Revestimento Adotado 

Para o caso das canaletas de drenagem e canais periféricos, utilizou-se concreto. Assim, 

revestindo-se os dispositivos de drenagem com concreto, pode-se trabalhar com 
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velocidades de escoamento mais elevadas e/ou impactos decorrentes de dissipação da 

energia hidráulica. 

 

- Canaletas e Canais Periféricos em Concreto 

As canaletas de bermas e os canais em concreto foram dimensionados para o escoamento 

permanente uniforme, através da metodologia proposta por Manning. 

O Quadro a seguir apresenta as variáveis de cálculo para as estruturas de drenagem 

superficial e seus resultados. 

 

Quadro 7.6 – Síntese do Dimensionamento Hidráulico – Drenagem Superficial 

Estrutura 

Vazão 

de 

Projeto 

(m3/s) 

n 
Declividade 

(%) 

Geometria Altura 

da 

Lâmina 

D'água 

(m) 

Borda 

Livre 

(m) 

Velocidade 

(m/s) Tipo L (m) 
H 

(m) 

Maior 

Berma 
0,10 0,015 0,50 

Semi 

Circular 
0,40 0,20 0,17 0,03 1,47 

CP-1 0,75 0,015 0,50 Retangular 1,00 1,00 0,42 0,58 1,77 

CP-2 0,57 0,015 0,50 Retangular 1,00 1,00 0,35 0,65 1,63 

 

Sistema Extravasor 

O sistema extravasor da Barragem 3 está localizado na ombreira esquerda e é composto 

por um canal de aproximação executado em enrocamento, seguido por trecho em concreto 

armado em sua porção de maior declividade. A Figura a seguir apresenta o arranjo dessa 

estrutura. 
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Figura 7.12 - Sistema Extravasor Projetado 

 

 

Descargas de projeto 

As vazões de projeto foram obtidas com auxílio do modelo hidrológico HEC-HMS - 

Hydrologic Modeling System, desenvolvido pelo Hydrologic Engineering Center, órgão 

colegiado do U.S. Army Corps of Engineers, em sua versão 3.5. 

Para determinação da chuva efetiva, parcela da precipitação que transformará em 

escoamento superficial, foi utilizada a metodologia proposta pelo Nation Resources 

Conservation Service (NRCS), tendo como parâmetro o número de curva (CN). Para 

síntese do hidrograma de vazões foi utilizado o método SCS (Soil Conservation Service), 

tendo como parâmetro o “lag time”. 

Os parâmetros utilizados no modelo encontram-se apresentados no quadro a seguir, onde: 

Ia é a abstração inicial; CN é o número de curva; Trp é o tempo de resposta da bacia “lag 

time”. 

 

Quadro 7.7 – Parâmetros Adotados no Modelo Matemático – Método SCS 

VARIÁVEIS VALOR 

Área de drenagem (km²) 0,76 

Tempo de concentração (minutos) 12,85 

CN 78 

Ia (mm) 11,21 

Trp “lag time” (minutos) 8,57 

 

Foram realizadas simulações para os eventos de chuva com período de retorno de 10.000 

anos, com borda livre, conforme preconizado na norma NBR 13.028 (ABNT, 2017) 

citada anteriormente. 
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Para a obtenção das vazões de projeto dos sistemas extravasores, vazões máximas 

defluentes aos reservatórios, foi considerado o potencial de amortecimento dos 

reservatórios a partir da avaliação do trânsito de cheia, apresentada no item a seguir 

(Estudos Hidráulicos).  

 

 Estudos hidráulicos 

Os estudos hidráulicos foram desenvolvidos com o objetivo de dimensionar o sistema 

extravasor da Barragem 3, verificando-se a lâmina d’água máxima sobre os mesmos. 

Os vertedouros são estruturas hidráulicas destinadas a efetuar a descarga das águas 

excedentes dos reservatórios sem ocasionar danos à barragem ou às outras estruturas 

hidráulicas adjacentes. 

O sistema extravasor foi concebido com geometria trapezoidal 2,00 x 2,00 m e 

revestimento com enrocamento em seu trecho com fundo liso e retangular de 2,00 x 

1,00m em seu trecho em degraus. 

Os dados da curva de descarga do sistema extravasor são apresentados na Figura a seguir. 

A cota da soleira está posicionada na El. 910 m, considerando que a crista do barramento 

estará na El. 912 m. 

 

Figura 7.13 - Curva de descarga do Extravasor 
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 Transito de Cheia no reservatório do Dique Norte  

As simulações do trânsito de cheia de projeto pelos reservatórios dos diques foram 

realizadas com o emprego do Método de Puls Modificado, incorporado ao modelo 

matemático HEC-HMS, versão 4.0. Esse método é baseado na discretização em 

diferenças finitas da equação do balanço hídrico, utilizando como elementos de cálculo 

as curvas cota x volume disponíveis dos reservatórios e curvas de descarga dos 

extravasores adotados, bem como o hidrograma de vazões afluentes para o projeto, obtida 

a partir dos estudos hidrológicos realizados. Desta forma, para amortecimento das cheias, 

apenas o volume disponível acima da cota da soleira de cada extravasor é considerado. 

Na Figura a seguir apresenta a curva Cota x Volume disponível para o amortecimento da 

cheia de projeto.  

 

Figura 7.14 - Curva Cota x Volume Disponível do Reservatório 

 

O resultado do trânsito de cheias para o referido cenário é apresentado no Quadro a seguir. 
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Quadro 7.8 – Trânsito das Cheias pelo Reservatório 

PARÂMETRO RESULTADOS 

TR (anos) 10.000 

Duração Crítica (dias) 5 

Precipitação de Projeto (mm) 563,83 

Vazão Máxima Afluente (m3/s) 2,34 

Vazão de Projeto (m3/s) 1,66 

NA Normal (m) 910,00 

NA Máximo Maximorum (m) 910,65 

Elevação da Crista da Barragem (m) 912,00 

Borda Livre (m) 1,35 

 

Na Figura a seguir apresentada o trânsito de cheia pelo reservatório da Barragem 3 para 

a duração crítica de 5 dias, que corresponde à maior sobreelevação do nível de água no 

barramento. 

 

Figura 7.15 - Trânsito de cheia no reservatório 

 

 

O Quadro a seguir apresenta a síntese do dimensionamento hidráulico do sistema 

extravasor. 
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Quadro 7.9 – Síntese do Dimensionamento Hidráulico 
E

st
ru

tu
ra

 

V
a
zã

o
 d

e 
P

ro
je

to
 (

m
3
/s

) 

n
 

D
ec

li
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id

a
d

e 
m

in
im

a
 (

%
) Geometria 
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lt
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ra
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a
 L
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m

in
a
 

D
'á
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u

a
 (

m
) 

B
o
rd

a
 L

iv
re

 (
m

) 

V
el

o
ci

d
a
d

e 
(m

/s
) 

Tipo L (m) H (m) 

Vertedouro 1,66 0,015 1,00 Retangular 2,00 1,00 0,32 0,68 2,59 

 

 Curva cota x Volume 

A curva cota x volume do reservatório foi elaborada considerando o NA do reservatório 

na elevação 910,00 m e a crista da barragem na elevação 912,00 m. Os dados são 

apresentados a seguir. 

 

Quadro 7.10 – Curva Cota x Área x Volume 

ELEVAÇÃO ÁREA VOLUME VOLUME 

(m) (m²) PARCIAL (m³) ACUMULADO (m³) 

867.00 467.67 - - 

868.00 4987.28 2,327.39 2,327.39 

869.00 9827.95 7,272.09 9,599.48 

870.00 14599.18 12,135.15 21,734.63 

871.00 20165.62 17,307.64 39,042.28 

872.00 27129.25 23,561.52 62,603.80 

873.00 33941.55 30,471.88 93,075.68 

874.00 44170.71 38,944.02 132,019.70 

875.00 51639.51 47,856.52 179,876.21 

876.00 58543.31 55,055.33 234,931.54 

877.00 65199.95 61,841.77 296,773.31 

878.00 72732.28 68,931.81 365,705.12 

879.00 80820.30 76,740.76 442,445.88 

880.00 87895.23 84,333.03 526,778.91 

881.00 96417.43 92,123.48 618,902.39 

882.00 104017.91 100,193.64 719,096.03 

883.00 110522.38 107,253.71 826,349.74 

884.00 117557.84 114,022.02 940,371.76 

885.00 125132.75 121,325.59 1,061,697.35 

886.00 133733.71 129,409.41 1,191,106.76 
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ELEVAÇÃO ÁREA VOLUME VOLUME 

(m) (m²) PARCIAL (m³) ACUMULADO (m³) 

887.00 141078.90 137,389.94 1,328,496.70 

888.00 147488.35 144,271.76 1,472,768.46 

889.00 152993.97 150,232.75 1,623,001.21 

890.00 158601.75 155,789.45 1,778,790.66 

891.00 165633.05 162,104.69 1,940,895.35 

892.00 173758.41 169,679.52 2,110,574.87 

893.00 183180.62 178,448.78 2,289,023.66 

894.00 191583.64 187,366.43 2,476,390.08 

895.00 200292.59 195,921.98 2,672,312.07 

896.00 209315.25 204,787.36 2,877,099.42 

897.00 218443.64 213,863.21 3,090,962.63 

898.00 227350.85 222,882.41 3,313,845.04 

899.00 236209.51 231,766.07 3,545,611.12 

900.00 245140.29 240,661.09 3,786,272.21 

901.00 254429.60 249,770.55 4,036,042.76 

902.00 263891.04 259,145.93 4,295,188.68 

903.00 273439.74 268,651.25 4,563,839.93 

904.00 282652.15 278,033.23 4,841,873.16 

905.00 292562.71 287,593.20 5,129,466.36 

906.00 302076.38 297,306.86 5,426,773.22 

907.00 311263.33 306,658.39 5,733,431.60 

908.00 320586.79 315,913.59 6,049,345.20 

909.00 330203.14 325,383.12 6,374,728.32 

910.00 339987.25 335,083.29 6,709,811.61 

911.00 349790.63 344,877.33 7,054,688.94 

912.00 359780.39 354,773.79 7,409,462.73 
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Figura 7.16 - Curva Cota x Área x Volume 

 

 

 Instrumentação 

O monitoramento tem a finalidade de garantir a segurança da Barragem de forma que 

eventuais anomalias possam ser detectadas e solucionadas em tempo hábil. Esta atividade 

envolve o acompanhamento do desempenho dos diversos elementos que compõem a 

estrutura, tais como: maciço, fundações, ombreiras, sistema de drenagem, sistema 

extravasor, etc. 

A instrumentação é necessária para verificação das poropressões, das deformações e do 

nível de água no maciço, na fundação e nas ombreiras, auxiliando assim na avaliação das 

condições de segurança da mesma. 

8. ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

8.1. Conceitos 

A Resolução CONAMA nº 01/1986 estabeleceu as definições, as responsabilidades, os 

critérios básicos e as diretrizes gerais para uso e implementação da Avaliação de Impacto 

Ambiental (AIA) como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. 

Para a efetividade do processo de AIA, a normativa declara a obrigatoriedade de definição 

territorial da Área de Influência do empreendimento; bem como o Estudo Impacto 

Ambiental (EIA) deverá contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização de 
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projeto, identificar e avaliar os impactos ambientais gerados nas fases de implantação e 

operação da atividade e considerar os planos e programas governamentais propostos e em 

implantação na área de influência do projeto, e suas compatibilidades com o 

empreendimento. 

A Área de Influência representa a abrangência espacial provável de todos os impactos 

significativos decorrentes das intervenções ambientais de um empreendimento, em todas 

as fases do projeto, e que, conforme as diretrizes da Resolução CONAMA nº 01/1986, 

deverá contemplar a bacia hidrográfica. 

 

Art. 5º - O estudo de impacto ambiental, além de atender à legislação, em especial 

os princípios e objetivos expressos na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, 

obedecerá às seguintes diretrizes gerais: 

[...] 

III - Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada 

pelos impactos, denominada área de influência do projeto, considerando, em todos 

os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza. 

 

Conforme definido na Resolução CONAMA nº 01/1986, impacto ambiental é “qualquer 

alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por 

qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou 

indiretamente, afetam: 

I. A saúde, segurança e o bem-estar da população; 

II. As atividades sociais e econômicas; 

III. A biota; 

IV. As condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

V. A qualidade dos recursos ambientais. 

Considerando as instruções da Resolução CONAMA nº 01/1986 de que os impactos 

podem afetar de forma direta ou indireta o meio ambiente, metodologicamente definiu-

se: 

 

 Impacto de primeira ordem: como aquele resultante de um efeito direto do 

empreendimento; 
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 Impacto de segunda ordem, ou sucessivamente: aquele gerado por uma 

consequência de um impacto de primeira ordem, e assim sucessivamente para 

outras ordens de impacto. 

 

É importante ressaltar que um impacto de segunda ordem (ou de outras ordens) não é 

necessariamente um impacto menor, podendo até mesmo ser maior que um de primeira 

ordem, em determinadas situações e circunstâncias. 

Fundamentado nessas definições conceituais, convenciona-se que: 

 impacto ambiental direto - corresponde ao impacto de primeira ordem, portanto 

gerado por um efeito direto do empreendimento; 

 impacto ambiental indireto - corresponde ao impacto de segunda ou mais ordens, 

portanto decorrente das consequências de impactos de primeira ordem. 

 

Além disso, destaca-se que o “Termo de Referência para Elaboração do Estudo de 

Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA - GER001” da FEAM 

explicita que a Área de Influência deverá conter as áreas de incidência dos impactos, 

abrangendo os distintos contornos para as diversas variáveis enfocadas, sendo necessária 

à justificativa da definição das áreas de influência e incidência dos impactos, 

acompanhada de mapeamento, em escala adequada. 

Considerando as diretrizes e referências estabelecidas pelas normativas ambientais, 

procurou-se definir as áreas de influência do empreendimento Mina Volta Grande de 

acordo com as bacias hidrográficas, na escala adequada, especialmente com relação aos 

meio físico e biótico, sendo que para o meio sócio-econômico também foram 

considerados outros parâmetros, como as relações de identidade culturais ou econômicas 

existentes na região do empreendimento. 

As áreas de influência de um empreendimento correspondem aos espaços físico, biótico 

e de relações sociais, políticas e econômicas passíveis de sofrer os potenciais efeitos das 

atividades decorrentes de sua implantação, operação e desativação. Para definição e 

delimitação das áreas de influência foram consideradas de um lado as características, 

abrangência do empreendimento e as tipologias de intervenções que serão realizadas; e, 

de outro, a diversidade e a espeAMGicidade dos ambientes afetados, definindo assim as 

áreas sujeitas aos efeitos indiretos e imediatos da implantação e ocupação futura. 
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Considerando as diretrizes estabelecidas pelos órgãos ambientais, definiram-se as áreas 

de influência de acordo com as bacias hidrográficas, na escala adequada, especialmente 

com relação aos meio físico e biótico. Para o meio socioeconômico foram considerados 

parâmetros como identidade cultural e perfil econômico.  

Com o objetivo de definir a abrangência dos estudos ambientais e melhor direcioná-los, 

foram consideradas  três unidades espaciais de análise e abrangência: Área Diretamente 

Afetada (ADA), Área de Influência Direta (AID) e Área de Influência Indireta (AII). 

 Área Diretamente Afetada (ADA) - corresponde às áreas a serem efetivamente 

ocupadas pelo empreendimento, incluindo aquelas destinadas à instalação da 

infra-estrutura necessária a sua implantação e operação. Trata-se de áreas que 

terão sua função alterada, onde serão geradas intervenções ambientais inerentes 

ao empreendimento, e que irão receber impactos diretos associados a essas 

intervenções; 

 Área de Influência Direta (AID) - corresponde à área geográfica na qual poderão 

incidir impactos ambientais diretos associados às atividades de implantação e de 

operação do empreendimento exercidas na ADA; 

 Área de Influência Indireta (AII) - corresponde à área geográfica passível de 

receber potenciais impactos indiretos decorrentes da implantação e da operação 

do empreendimento, podendo extrapolar os divisores da bacia hidrográfica e os 

limites municipais. 

 

8.2. Área Diretamente Afetada 

Na Área Diretamente Afetada ocorrerão os impactos diretos e efetivos decorrentes da 

implantação e operação das estruturas necessárias a ampliação, constituindo a porção 

territorial de intervenção das atividades de mineração, abrangendo basicamente o 

complexo minerário já existente – Mina Volta Grande considerando ainda Fumal e Urubu 

– e as áreas de implantação da Barragem Nova e PDE07.  

Para efeito de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), o espaço territorial ocupado pela 

ADA é comum aos meios físico, biótico e socioeconômico. Determinante na efetividade 

da AIA e na mensuração dos efeitos do empreendimento, a ADA evidencia impactos 

potenciais que poderão ser evitados nas etapas subsequentes de detalhamento do projeto, 

auxiliando na definição de melhores alternativas de arranjos espaciais das estruturas da 
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mineração e de controle ambiental; e, assim, minimizando os impactos ambientais 

negativos. 

A ADA representa, portanto, uma dimensão físico-espacial que apresenta um conjunto de 

elementos, atributos e processos físicos, biológicos e antrópicos que nela se inscreve ou 

ocorre. Tendo em vista a localização da Mina Volta Grande na zona rural, estes elementos 

e processos são representados por nascentes, córregos, remanescentes florestais, campos, 

culturas agrícolas, pastos, sedes de fazendas, entre outros; que serão permanentemente 

suprimidos ou alterados, por isso, caracteriza-se como uma dimensão territorial 

diretamente afetada. 

Destaca-se no caso da ADA do empreendimento Mina Volta Grande o fato de tratar-se 

de uma área rural, em grande parte já impactada por atividades agrosilvopastoris, e ainda 

asatividades de mineração que remontam a década de 1940. Assim, a ADA do projeto de 

ampliação em questão abrange espaços hoje já ocupados por atividades minerárias além 

das áreas de implantação da Barragem Nova e Pilha de Estéril – PDE07, as quais 

encontram-se parcialmente antropizadas, cobertas por pastagens. 

Considerando a estrutura operacional da Mina Volta Grande nem como as áreas de 

implantação das novas estruturas - barragem e pilha, o Quadro a seguir mostra o conjunto 

de áreas que compõem a ADA, incluindo todo o arranjo geral da mineração constituído 

pelo complexo minerário de Volta Grande. Totalizando as diversas áreas de intervenção, 

atual e futura. A ADA do empreendimento Mina Volta Grande contemplará 79,86ha, com 

maior expressividade das áreas ocupadas por pastagens (53,39ha). O desenho EIA AVG 

06–Mapa de Uso do Solo e Cobertura Vegetal apresenta a espacialização das estruturas 

operacionais da mineração objeto do licenciamento ambiental, correspondendo à ADA 

definida para a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) do empreendimento, conforme 

Quadro a seguir. 
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Quadro 8.1 – Áreas Diretamente Afetada – ADA, Ampliação Mina Volta Grande 

Estrutura 
Área 

Hidromórfica 

Área 

Antropizada 
Pastagem FESD I FESD M TOTAL 
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o
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 d

e 

A
P

P
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m
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o
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e 
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P

P
 

E
m

 A
P

P
 

F
o

ra
 d

e 

A
P

P
 

E
m

 A
P

P
 

Ampliação 

Barragem 
0 0,0352 0,5777 0,6394 26,131 2,0092 3,8806 0,9707 2,2546 2,2663 32,8439 5,9208 

Ampliação 

Pilha 
0 0   0 13,2268 0,3817 0,6565 1,002 6,807 1,2528 20,6903 2,6365 

Alteração  

Geometria 

Cava 

0 0 3,8781 0 10,6409 0 0,7224 0 2,5226 0 17,764 0 

TOTAL 0 0,0352 4,456 0,6394 49,9993 2,3909 5,2597 1,9727 11,5846 3,5191 71,2994 8,5573 

 

8.3. Área De Influência Direta (AID) 

Nesta área, a abrangência dos impactos incide diretamente, seja como impacto de 

primeira ordem ou de segunda ordem, sobre os recursos ambientais e antrópicos. 

 

8.3.1. Meio Físico 

A atividade mineradora a céu aberto está entre as atividades antrópicas de elevado 

potencial de degradação sobre os recursos hídricos, considerando-se suas intervenções 

sobre os atributos hidrológico/hidráulicos e a morfologia da bacia fluvial. As 

modificações introduzidas com a implantação do empreendimento minerário, na 

morfologia do relevo podem interferir na geometria original da bacia hidrográfica. Os 

efeitos da mineração a céu aberto sobre o relevo são efetivos, uma vez que há intervenções 

em sua morfologia original, alterando-se sua configuração topográfica e, 

consequentemente, seu equilíbrio dinâmico. 

A mineração pode intensificar a ação dos processos erosivos, promovendo alterações na 

paisagem natural, podendo comprometer a estabilidade das formas de relevo mediante a 

atuação dos agentes morfogenéticos. A supressão da cobertura vegetal e o decapeamento 

dos solos e a remoção do substrato mineralizado são ações que concorrem para produzir 

estes efeitos citados. Por promoverem a mobilização de grandes volumes de materiais, as 

atividades de mineração são as que mais diretamente estão associadas aos efeitos sobre 

estes elementos da paisagem, sendo que as formas de degradação e de acumulação 
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consequentes que dão origem estão relacionadas a cava da mina, as pilhas de estéril e as 

barragens de contenção de sedimentos e rejeitos do beneficiamento mineral. 

Com relação ao meio físico, o empreendimento Mina Volta Grande está localizado as 

margens do Rio das Mortes. A definição da AID do empreendimento foi configurada a 

partir da delimitação das sub-bacias hidrográficas cujas cabeceiras sofrerão influência 

direta da ampliação e operação do empreendimento da Mina Volta Grande, apresentando 

vulnerabilidade ambiental, principalmente quanto à possível diminuição da 

disponibilidade hídrica devido à supressão de remanescentes vegetais. Foram 

consideradas como AID as primeiras sub-bacias que ocorrem nas vertentes próximas à 

ADA acima definida. 

Assim, foram definidas como AID as áreas no entorno dos talvegues que drenam os 

espaços territoriais, contemplando, na vertente Norte, a sub-bacia do Ribeirão do Capão 

e seus tributários a jusante da confluência com o Córrego Farofa. Já na porção centro 

leste, a AID engloba a sub-bacia do Córrego do Tanque e mais a leste, os tributários da 

margem direita do Córrego do Fundão. Na parte sul, a AID engloba alguns tributários da 

margem esquerda do Rio das Mortes. A AID estende-se ainda pelo trecho do Rio das 

Mortes até o ponto onde o mesmo recebe as águas oriundas da sub-bacia do Córrego 

Barreado. 

O EIA AVG 05 – Área de Influência Direta e Indireta dos Meios Físico e Biótico 

apresenta a espacialização da área. 

 

8.3.2. Meio Biótico 

Tendo em vista as condições de instabilidade da superfície provocadas pelas atividades 

de mineração, as alterações morfológicas na bacia hidrográfica são acompanhadas por 

efeitos sobre a qualidade das águas, provocando sua degradação por aumento da carga 

sólida com alteração nos valores dos parâmetros físico-químicos. Outros parâmetros de 

qualidade de água também podem ser alterados em função da constituição mineralógica 

da região, notadamente os metais, além de alguns outros parâmetros que identificam 

formas de contribuição biológica e antrópica, inclusive com a introdução de insumos e 

aporte de substâncias contaminantes.  

Em relação aos ecossistemas terrestres, os efeitos ambientais mais efetivos da mineração 

são decorrentes da supressão da cobertura vegetal, que além de incidirem sobre a própria 
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flora, diretamente, afetam de forma indireta, a fauna. São comprometidos recursos, que 

embora renováveis, podem implicar em perdas de diversidade e riqueza, além de danos 

ecológicos relativos à funcionalidade e importância das formações vegetais para a 

dinâmica dos ecossistemas. A composição florística, a fitofisionomia e a conformação da 

paisagem, o potencial de uso, a capacidade de suporte faunístico, a utilização das matas 

para o lazer e conservação, dentre outras, apresentam um valor a ser observado sob a 

perspectiva ecológica e sócio-econômica, quando da avaliação dos impactos ambientais 

de um empreendimento minerário. 

Neste contexto, para delimitação da Área de Influência Direta (AID) da Mina Volta 

Grande sobre o meio biótico foi considerado o efeito potencial do assoreamento e da 

poluição das águas sobre a biota, consequentes ao processo de eliminação da cobertura 

vegetal, bem como a supressão de nascentes, coincidindo com a mesma área da AID do 

meio Físico. Estas áreas são apresentadas no desenho EIA AVG 05 – Área de Influência 

Direta e Indireta dos Meios Físico e Biótico. 

 

8.3.3. Meio Socioeconômico 

Os impactos ambientais da atividade minerária sobre o meio socioeconômico (ou 

antrópico) em geral são de ordem indireta, quando decorrentes de ações incidentes sobre 

elementos dos meios físico e biológico, que representam recursos naturais explorados 

para alguma finalidade pela sociedade. Nestes casos, além do potencial poluidor e de 

degradação ambiental, podem surgir também conflitos de uso do solo e dos demais 

recursos naturais entre outras atividades em relação à mineração. 

Quando a mineração encontra-se localizada em áreas de baixa densidade demográfica, 

em geral os seus impactos ao meio socioeconômico são mais sensíveis ao nível das esferas 

político-administrativas em que se inserem, gerando recursos em pagamento a tributos 

que podem ter forte repercussão nas economias locais e regionais, gerando ainda 

empregos e renda. 

Não obstante a participação no desenvolvimento regional, a mineração pode provocar 

também impactos ao meio socioeconômico, quando situada em regiões mais densamente 

habitadas, onde há diversos interesses econômicos e sociais em curso. Neste caso, a 

mineração deve empregar as modernas técnicas e tecnologias disponíveis para execução 

de suas atividades e para o controle ambiental, visando manter-se em conformidade aos 
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padrões da legislação ambiental e permitir a compatibilidade com os demais usos dos 

recursos naturais. 

Outro aspecto relevante a mencionar quanto aos impactos da mineração sobre o meio 

socioeconômico se refere à magnitude que determinados efeitos assumem perante as 

comunidades situadas nas dimensões espaciais de sua área de influência direta, 

predominantemente adversos, e aqueles que atingem a parcelas significativas da 

comunidade das áreas de influência indireta, em geral benéficos. 

As comunidades Mercês de Água Limpa e os povoados de Cajengá, Minas Brasil 

(Germinal), Manteiga, Estação Coqueiros e Estação Nazareno devem ser consideradas 

como Área de Influência Direta (AID) do meio socioeconômico devido a proximidade 

com a Mina Volta Grande. 

O desenho EIA AVG 06 – Área de Influência Direta e Indireta do Meio Antrópico 

expõe os municípios de Nazareno e São Tiago bem como as comunidadescitadas em 

relação ao empreendimento. 

 

8.4. Área De Influência Indireta (AII) 

8.4.1. Meio Físico e Biótico 

A Área de Influência Indireta (AII) sobre Meio Físico e Biótico foi delimitada em função 

das extensões dos impactos indiretos que poderão incidir, principalmente, no que tange a 

redução da disponibilidade hídrica regional e a alteração das características físicas e 

químicas dos recursos hídricos da região de inserção do empreendimento minerário em 

questão. 

Desta forma, a AII foi definida também no contexto das sub-bacias hidrográficas locais, 

com uma maior abrangência que a AID comtemplando, portanto, na porção mais ao norte, 

a sub-bacia do Ribeirão do Capão desde as cabeceiras dos seus afluentes, Córrego Fumal 

e Córrego Capoeiro, até seu exutório no Rio das Mortes, já ao sul, a AII comtempla a sub-

bacia do Córrego Marimbondo, do Córrego da Pedra ou do Espanhol e pequeno trecho 

do Ribeirão do Amaral. Na porção centro leste, a AII comtempla a sub-bacia do Córrego 

do Tanque e mais a leste a sub-bacia do Córrego do Fundão, já na porção oeste, a AII 

engloba a sub-bacia do Córrego Barreado, o Córrego Pito Aceso e seus afluentes pela 

margem esquerda. 
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Tais informações podem ser visualizadas no Desenho EIA AVG 05 – Área de Influência 

Direta e Indireta dos Meios Físico e Biótico. 

8.4.2. Meio Socioeconômico 

Do ponto de vista socioeconômico, a Área de Influência Direta (AII) do empreendimento 

Mina Volta Grande abrange os municípios de Nazareno e São Tiago, os quais recebem, 

em seu território administrativo, intervenções diretamente associadas ao empreendimento 

minerário. A Área de Influência Indireta (AII) compreende os limites territoriais dos 

municípios de Nazareno e São Tiago uma vez que o empreendimento tem potencial para 

gerar impactos socioeconômicos diretos sobre tais municípios, incluindo sua sede urbana, 

conforme mostrado no desenho EIA AVG 06 – Área de Influência Direta e Indireta 

do Meio Antrópico. 

 

9. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para o desenvolvimento dos estudos ambientais foram adotados os seguintes 

procedimentos metodológicos: 

- Análise do projeto de ampliação da Mina Volta Grande e elaboração da caracterização 

da região, sob o ponto de vista ambiental, demonstrando o conhecimento do problema 

sob os aspectos físico, biótico e socioeconômico, incluindo os temas específicos de cada 

uma dessas áreas temáticas, a partir de dados secundários e primários, subsidiados pela 

análise técnica do projeto de engenharia;  

- Pesquisadas instituições públicas com vistas à obtenção de dados secundários que 

permitissem demonstrar o conhecimento da área a ser objeto de intervenção por parte do 

empreendedor, a fim de promover a caracterização do ambiente de inserção da Mina 

Volta Grande. 

Além disso, foram considerados como documentos básicos para a condução dos trabalhos 

o Termo de Referência para a Elaboração de EIA/RIMA para Empreendimentos 

Minerários, da Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) e os dispositivos legais 

que mantêm relação direta com o assunto em pauta. 
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9.1. Diagnóstico Ambiental 

9.1.1. Meio Físico 

Geologia, Geomorfologia, Recursos Hídricos, Pedologia 

Os trabalhos desenvolvidos nesse estudo compreenderam etapas de levantamentos de 

campo, pesquisa bibliográfica relativa aos fatores físicos correlacionados a Geologia, 

Geomorfologia, Recursos Hídricos e Clima. Além do acesso a textos clássicos da 

geologia regional do Quadrilátero Ferrífero, sintetizada através dos estudos do convênio 

DNPM/USGS, recorreu-se também aos sites específicos como o do IGAM e do Comitê 

da bacia do rio Grande, sub-bacia do Rio das Mortes e Jacaré, que dispõem de dados 

referentes à qualidade das águas superficiais que drenam a área de influência do 

empreendimento. A classificação climática apresentada tem como base os sistemas de 

Koeppen e Gaussen/Gabnouls (1953), dos quais foram selecionados os aspectos 

climatológicos mais relevantes.  

Após o diagnóstico ambiental do meio físico na área de influência direta, foram avaliados 

os tipos de impactos decorrentes da implantação da Mina Volta Grande, bem como 

apontadas as medidas para mitigação dos impactos. Deve-se ressaltar ainda que para os 

resultados dos levantamentos realizados junto ao meio físico, buscou-se um enfoque que 

permitisse a caracterização das interrelações dos meios biótico e socioeconômico. 

 

9.1.2. Meio Biótico 

O diagnóstico do Meio Biótico retrata a qualidade atual da área de influência do 

empreendimento de forma a permitir o entendimento da dinâmica e das interações 

existentes entre a fauna e a flora da área contemplada pelo estudo. Tem como objetivo, 

fornecer conhecimentos capazes de subsidiar a identificação e a avaliação dos impactos 

decorrentes da atividade, bem como medidas que venham a minimizá-los, eliminá-los e 

compensá-los. 

Para o estudo do diagnóstico do meio biótico foram realizados levantamentos primários, 

representados por campanhas de campo sazonais bem como dados secundário, 

representados por levantamentos bibliográficos, através de publicações indexadas e dados 

documentais para a determinação das espécies ocorrentes na região nas áreas de 

influência direta e indireta, e ainda, compilação dos dados primários de estudos realizados 

na região. 
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9.1.3. Meio Socioeconômico 

Para o diagnóstico socioeconômico foi definida a área de estudo representada pelos 

municípios de Nazareno e São Tiago e ainda as comunidades de Cajengá, Manteiga, 

Minas Brasil/Germinal, Estação Nazareno, Coqueiros e no distrito de Mercês de Água 

Limpa as quais foram objetos de Percepção Ambiental. Tal pesquisa é classificada como 

survey descritivo-explicativo (nas definições de BABBIE, 2003), pois tem como objetivo 

descrever e compreender a percepção ambiental dos moradores da área diretamente 

afetada e dos stakeholders no que se refere ao empreendimento tratado (VERGARA, 

2004; BABBIE, 2003). 

Para definição da área utilizou-se os limites municipais, justificado pela possibilidade de 

levantamento, de dados estatísticos secundários que em geral são publicados para essas 

unidades político-administrativas.  

Na Área de Influência Indireta (AII) foram realizados contatos com a secretaria municipal 

e instituições como a Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural – 

EMATER, buscando junto a esta instituição dados relevantes sobre a caracterização da 

população e do município.  

Dados secundários também consultados, através de órgãos oficiais, tais como: Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE; Secretaria de Estado de Fazenda do Estado 

de Minas Gerais; Fundação João Pinheiro; Instituto de Desenvolvimento Integrado de 

Minas Gerais - INDI, Instituto Brasileiro de Mineração – IBRAM, Departamento 

Nacional de Produção Mineral – DNPM, Assembleia Legislativa de Minas Gerais, 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC, Ministério das 

Cidades.  

Aliado ao levantamento desses dados na sede do município, ocorreram conversas 

informais com moradores, objetivando o conhecimento local.  

 

9.2. Avaliação de Impacto Ambiental 

O processo de Avaliação de Impacto Ambiental - AIA - deve ser iniciado na fase de 

planejamento para a implantação de um empreendimento, estendendo-se por toda a sua 

vida útil. 

A previsão e análise dos possíveis impactos ambientais, com vistas ao planejamento da 

atividade, ao monitoramento e aos fatores ambientais encontrados, foram prescindidos 
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de coletas, análises, avaliações, comparações e organização de informações, onde foram 

analisados os fatores ambientais, a natureza das atividades a serem desempenhadas, 

tecnologias a serem empregadas e materiais a serem utilizados.  

Os métodos utilizados para essa avaliação foram “ad hoc”, “check list” e redes de 

interação (matrizes). O método “ad hoc” utiliza a prática de reuniões entre especialistas 

de diversas áreas, no intuito de se obter dados e informações, em tempo reduzido, 

imprescindíveis à conclusão dos estudos. Tais especialistas foram escolhidos de acordo 

com as características da proposta sob análise, devendo possuir conhecimento 

técnico/científico e experiência profissional suficiente para dar o maior respaldo possível 

ao presente estudo. 

O método da listagem de controle “check list” foi um dos primeiros métodos de avaliação 

de impactos ambientais, em virtude de sua facilidade de aplicação. Ajusta-se bem ao 

método “ad hoc”, pois em um esforço multidisciplinar pode-se efetuar uma listagem dos 

impactos mais relevantes. 

As redes de interação permitem estabelecer a sequência dos impactos ambientais 

desencadeados por uma ação. O modo de representar essa cadeia de impactos pode ser o 

mais diverso possível, mas comumente são utilizados fluxogramas, gráficos e matrizes.  

Os estudos e as avaliações prévias de impactos ecológicos/ambientais são hoje uma real 

necessidade que, a cargo do empreendedor, além de uma obrigação legal, deve ser 

realizada com vistas a tornar-se um verdadeiro instrumento de garantia da saúde dos seus 

investimentos e da melhor qualidade de vida para as comunidades bióticas relacionadas 

(Vieira, 1986). 

Os estudos de análises dos impactos ambientais são, com certeza, instrumentos capazes 

de enumerar e mesmo descrever de antemão as possibilidades de impactos assim como 

atribuir-lhes significados e valores, de forma a permitir considerá-los na proposição do 

projeto ampliação da Mina Volta Grande.  

Assim, as expectativas com o estudo prévio de impactos ambientais são de que este se 

torne um suporte efetivo para um planejamento adequado, na implantação, no 

gerenciamento e na desativação do empreendimento ora estudado. 

A definição de impacto ambiental, de acordo com a Resolução Nº 01 de 23 de janeiro de 

1986, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA é assim descrita: “Qualquer 

alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causadas 

por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, 
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direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem estar da população; as 

atividades sociais e econômicas; a biota e a qualidade dos recursos ambientais”. 

Segundo Horgerry (1984), impacto ambiental pode ainda ser definido como “a estimativa 

ou o julgamento do significado e do valor do efeito ambiental para os receptores natural, 

sócio-econômico e humano. Efeito ambiental é a alteração mensurável da produtividade 

dos sistemas naturais e da qualidade ambiental, resultante de uma atividade econômica”. 

É importante ressaltar que das inúmeras formas de impactos ambientais, as que mais 

chamam a nossa atenção dizem respeito a questões ligadas à preservação das espécies, da 

biodiversidade e da manutenção dos ecossistemas e do seu meio físico. Porém, o conceito 

de impacto ambiental neste trabalho, de acordo com a definição do CONAMA, inclui 

também questões também relacionadas às sociedades locais. 

Na apresentação de uma forma de impacto ambiental é apontado o caráter, se adverso, 

benéfico ou indiferente, assim como sua propriedade de desencadear impactos em série, 

sobre os diversos fatores do meio ambiente.  Assim sendo, este capítulo disserta sobre as 

diversas formas previstas possíveis e imagináveis de ações e impactos 

ambientaispromotores de modificações dos parâmetros ambientais sejam elas benéficas, 

adversas ou indiferentes, decorrentes da implantação do empreendimento em pauta. 

A princípio são caracterizados e apresentados neste trabalho diversos tipos de impactos, 

mesmo aqueles cujos efeitos não tenham sido considerados significativos. Por sua vez, é 

importante ressaltar que as diversas formas com que os impactos tendem a se propagarem 

ou desencadearem novos impactos são diferenciados de acordo com as características dos 

fatores ambientais, da tecnologia e qualidade do gerenciamento adotado. 

Para a mensuração dos efeitos ambientais, transformando-os em impactos, faz-se uso de 

critérios de avaliação, os quais se encontram no contexto das metodologias de AIA, e 

também são definidos na Resolução CONAMA N° 001, de 23 de janeiro de 1986. Dentre 

eles, destacam-se os descritos a seguir, cujos conceitos encontram-se voltados para 

empreendimentos minerários: 

a) Natureza 

 Benéfica - as modificações introduzidas têm caráter benéfico para o ambiente local 

e/ou regional. 

 Adversa - as modificações introduzidas têm caráter adverso para o ambiente local 

e/ou regional. 

 Difícil Qualificação – as modificações ocorridas não apresentam impactos visíveis. 
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b) Incidência 

 Direta - os impactos são imediatamente detectados quando da implantação das 

atividades relacionadas com o empreendimento. 

 Indireta - os impactos ocorrem, porém, não são provocados diretamente pelo 

empreendimento. O empreendimento provoca efeitos indiretos que irão ser os 

responsáveis pelo impacto. 

 

c) Temporalidade 

 Curto Prazo – correspondente ao início imediato da implantação do empreendimento. 

 Médio Prazo - a partir da operação das estruturas da implantação. 

 Longo Prazo – ao longo das atividades de operação do empreendimento. 

 

d) Reversibilidade 

 Reversível - impactos que, mediante a implementação de ações ambientais, podem 

ser controlados, no sentido de se buscar um equilíbrio entre a situação com a implantação 

do empreendimento e a anterior. 

 Irreversível - impactos sobre os quais não se consegue atingir aquele equilíbrio. 

 

e) Abrangência 

 Local - se os efeitos dos impactos correspondem à ADA; 

 Regional – se os efeitos dos impactos correspondem à AID; 

 Estratégico – se os efeitos dos impactos correspondem a todo o território nacional.  

 

f) Periodicidade 

  Temporário - quando o efeito permanece por um tempo determinado, após a 

realização da ação;  

 Cíclico – quando o efeito se faz sentir em determinados ciclos, que podem ser ou não 

constantes ao longo do tempo; 

 Permanente - quando uma vez executada a ação, os efeitos não param de se manifestar 

num horizonte temporal conhecido. 
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g) Magnitude relativa 

A classificação quantitativa ou numérica dos impactos ambientais tem por objetivo 

apresentar uma visão da magnitude do grau de alteração sobre um determinado fator 

parâmetro-ambiental. É necessário ter-se uma visão de escala destes parâmetros e 

atribuir-lhes valores ou pesos relativos. Dessa forma, para sua apresentação e avaliação, 

são definidas legendas que expressam de forma contínua suas magnitudes, com os 

impactos sofrendo as seguintes classificações: (1) Baixo; (2) Médio; (3) Alto.  

Feitas essas considerações, passa-se, a seguir, à apresentação dos instrumentos da AIA, 

quais sejam, o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental 

(RIMA), uma vez que, esses apresentam a avaliação de impactos e descrevem propostas 

de medidas necessárias para a mitigação dos mesmos, dentre as quais os programas de 

monitoramento ambiental, que permitem acompanhar prováveis alterações ambientais ao 

longo da operação do empreendimento, correspondendo, no presente caso, ao 

acompanhamento das possíveis modificações que possam ocorrer ao longo da vida útildo 

empreendimento. Ressalta-se que é através dessas ações que o Órgão Ambiental exerce 

a sua função fiscalizadora. 

 

9.3. Processo De Avaliação De Impacto 

No âmbito do processo de licenciamento ambiental, a Avaliação de Impacto Ambiental - 

AIA constitui etapa importante para identificação dos efeitos decorrentes da implantação 

de um determinado empreendimento em suas diversas etapas de planejamento. 

Considerando Efeito como qualquer fator decorrente de uma intervenção antrópica, cabe 

ressaltar que a sua mensuração traduz o Impacto, utilizando-se, para tanto, de critérios 

específicos que visam avaliar, sob o ponto de vista quali-quantitativo, as reais 

intervenções e a magnitude de cada uma delas. 

Nesse contexto, cabe ainda salientar que a metodologia adotada traduz-se em um dos 

instrumentos disponíveis para a avaliação de impactos ambientais, compreendendo um 

conjunto de diversos procedimentos metodológicos existentes para este fim, adaptados 

para os trabalhos relativos ao processo de beneficiamento de minérios, e que, no âmbito 

dos estudos propostos, foi considerada adequada para a presente etapa de planejamento. 

Assim, a metodologia de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) - adotada para a 

elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do Relatório de Impacto Ambiental 
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(RIMA) – desse empreendimento, teve como premissa básica referendar a integração 

entre os temas estudados, associar os efeitos ambientais às etapas de implantação e 

operação e, simultaneamente, apresentar as medidas minimizadoras, mitigadoras e 

compensatórias aos impactos identificados. 

Cabe ressaltar a necessidade de se fazer as inter-relações entre as partes distintas 

apresentadas anteriormente, quais sejam: 

 Levantamento dos efeitos ambientais; 

 Efeitos ambientais e as etapas de planejamento a eles relacionadas; 

 Proposição de ações ambientais. 

 

O estabelecimento desses passos, inicialmente, direcionou a metodologia proposta, além 

de, enfatizar a importância dos mesmos, tendo em vista a necessidade de manter a 

coerência dos efeitos e das medidas, em cada uma das etapas de projeto. 

A equipe prevista para a realização dessas atividades compôs-se dos coordenadores 

técnico e geral, de consultores específicos e de técnicos responsáveis por estudos 

temáticos. Ressalte-se também que a análise empreendida teve como base a avaliação dos 

impactos e respectivas proposições de ações ambientais, contemplados em cada um dos 

estudos temáticos. 

Pelo fato de todos os estudos temáticos terem tido como regra geral a constante integração 

e inter-relação entre eles, através de atividades de campo conjuntas e reuniões técnicas, 

toda a equipe envolvida nos trabalhos teve em mente a preocupação de identificar os 

prováveis efeitos ambientais relacionados ao conjunto dos temas estudados. 

Desta forma, a identificação não se concentrou somente ao final do trabalho, resultando, 

assim, em uma otimização de todo o levantamento dos efeitos, mesmo que não 

mensuráveis, mas com uma visão do momento em que poderão ocorrer e da forma pela 

qual poderão ser minimizados e/ou mitigados e/ou compensados. Este enfoque, adotado 

ao longo dos trabalhos no campo e no escritório, permitiu que o resultado final fosse mais 

realista e coerente com a região de inserção do empreendimento, e com o próprio 

empreendimento em si. 

Os efeitos foram classificados em dois níveis, ou seja, diretos e indiretos, sendo que estes 

podem ou não ser decorrentes daqueles, para todos os temas ambientais estudados. 

Ao final dos estudos temáticos relativos aos Meios Físico, Biótico e Socioeconômico, foi 

apresentada uma relação de todos os efeitos levantados/identificados ao longo das 
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atividades realizadas, diretos e indiretos, já com as interrelações pertinentes. Esse 

conjunto de efeitos, por área temática, constituiu-se na listagem final dos efeitos 

ambientais dos estudos temáticos, abrangendo os dois níveis já citados. 

Na elaboração do EIA, foram agregados à relação supracitada, outros efeitos ambientais, 

identificados durante a integração dos trabalhos. Esta etapa pode então ser identificada 

como a conclusão do “check-list” de todos os efeitos ambientais pertinentes ao 

empreendimento. 

Adaptações no sentido de se eliminar da listagem de qualquer efeito direto que tenha se 

tornado repetitivo dentro da mesma área temática, foram também empreendidas. Cuidou-

se, entretanto, em não utilizar este procedimento quando se tratou de temas distintos, 

posto ser perfeitamente factível que um mesmo efeito seja citado em áreas temáticas 

diferentes, uma vez que, o próprio enfoque, ou momento de ocorrência, ou mesmo ação 

ambiental, pode ser diferente. 

Além desse procedimento, foi também adotada a exclusão de algum efeito que, a partir 

de um consenso de toda a equipe responsável pelos trabalhos e, eventualmente, do 

entendimento do próprio consultor, tenha sido julgado dispensável no contexto da análise. 

A partir disso, os efeitos ambientais foram agrupados por Meio (Físico, Biótico e 

Socioeconômico), e posteriormente procedeu-se à análise dos mesmos, considerando os 

seguintes critérios de avaliação apresentados anteriormente, a saber: natureza, incidência, 

temporalidade, reversibilidade, abrangência e periodicidade.  

Ressalte-se que esses critérios vão ao encontro daqueles preconizados na Resolução 

CONAMA N° 001, de 23 de janeiro de 1986, que dispõe sobre o escopo básico para a 

elaboração de EIA/RIMA, para os empreendimentos nela definidos. 

Nesse momento, procedeu-se à análise dos impactos, em linhas gerais, com vistas ao 

entendimento/justificativas dos critérios adotados para a mensuração de cada um deles. 

Após a avaliação dos efeitos levantados, foi elaborada uma matriz de dupla entrada, para 

cada um dos Meios, Fatores Ambientais contendo os critérios, os efeitos, os quais foram 

classificados e mensurados, as etapas de planejamento e as respectivas ações ambientais, 

aqui entendidas como medidas minimizadoras, mitigadoras e compensatórias. Cabe 

destacar que o critério magnitude relativa constituiu-se em um elemento valorado, ou 

seja, foram adotados os valores 1, 2 ou 3 para magnitude baixa, média ou alta, 

respectivamente. Assim, a matriz a ser preenchida teve a formatação mostrada no Quadro, 

a seguir: 
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Quadro 9.1 – Matriz de Avaliação de Impactos 
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LEGENDA: 
 INCIDÊNCIA: Direto(D), Indireto (I) 

 NATUREZA: Positivo (P), Negativo (N), Difícil Qualificação (D) 

 REVERSIBILIDADE: Reversível (R), Irreversível (I) 

 PERIODICIDADE: Temporária (T), Permanente (P), Cíclica (C) 

 TEMPORALIDADE: Curto Prazo (C), Médio Prazo (M), Longo Prazo (L) 

 ABRANGÊNCIA ESPACIAL: Local (L), Regional (R), Estratégico (E) 

 MAGNITUDE RELATIVA: Baixa (1), Média (2), Alta (3) 
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A avaliação dos impactos decorrentes da implantação do empreendimento esteve 

também, associada ao fator custo ambiental. Este fator contempla o valor financeiro do 

impacto e aquele relativo à sua mitigação, permitindo, desta forma, balizar a relação 

custo-benefício sob o ponto de vista qualitativo, a partir do momento em que foi indicado, 

através das matrizes de análise, um grupo de impactos considerado de especial atenção 

em função da representatividade de cada um deles no contexto desse empreendimento. 

Desta forma, o objetivo maior de se apontar esse grupo de impactos ambientais, vem 

reforçar a necessidade de maior atenção aos mesmos, os quais poderão se tornar em 

fatores críticos, caso não sejam implementadas as ações ambientais recomendadas. 

 

9.4. Estudo De Impacto Ambiental - EIA 

O Estudo de Impacto Ambiental é um dos elementos do processo de Avaliação de 

Impacto Ambiental. Trata-se da execução por equipe interdisciplinar das tarefas técnicas 

e científicas destinadas a analisar, sistematicamente, as consequências da implantação de 

um projeto para o meio ambiente, por meio de métodos de AIA e técnicas de previsão 

dos impactos ambientais. O estudo realiza-se sob a orientação da autoridade ambiental 

responsável pelo licenciamento do empreendimento em questão, que, por meio de 

instruções técnicas específicas, ou termos de referência, indica a abrangência do estudo e 

os fatores ambientais a serem considerados detalhadamente. O Estudo de Impacto 

Ambiental compreende, no mínimo: a descrição do empreendimento, as etapas de 

planejamento, construção, operação e, quando for o caso, desativação; a delimitação e o 

diagnóstico ambiental da área de influência; a identificação; a medição e a valoração dos 

impactos; a comparação das alternativas e a previsão de situação ambiental futura, nos 

casos de adoção de cada uma das alternativas, inclusive no caso de não se executar o 

projeto; a identificação das medidas mitigadoras e do programa de monitoramento dos 

impactos; a preparação do Relatório de Impacto Ambiental - RIMA (FEEMA, 1991). 

 

9.5. Relatório De Impacto Ambiental - RIMA 

O Relatório de Impacto Ambiental é o documento que apresenta os resultados dos estudos 

técnicos e científicos da Avaliação de Impacto Ambiental. Constitui um documento do 

processo de Avaliação de Impacto Ambiental e deve esclarecer todos os elementos da 

proposta em estudo, de modo que possam ser divulgados e apreciados pelos grupos 
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sociais interessados e por todas as instituições envolvidas na tomada de decisão. (...) O 

Decreto Federal n 88.351, de 01 de junho de 1983, ao regulamentar a Lei Federal n 

6.938, de 31 de agosto de 1981, em seu Artigo 18, Parágrafo 2, denomina Relatório de 

Impacto Ambiental - RIMA ao documento que será constituído pelo Estudo de Impacto 

Ambiental, a ser exigido para fins de licenciamento das atividades modificadoras do meio 

ambiente (FEEMA, 1991). 

 

9.6. Órgão De Licenciamento Ambiental 

Tendo em vista que este trabalho diz respeito a um empreendimento localizado no Estado 

de Minas Gerais, cabem, nesse contexto, algumas considerações sobre a Superintendência 

de Regularização Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Sul de 

Minas – SUPRAM SM, órgão ambiental do referido Estado, junto ao qual se dará o 

licenciamento do empreendimento apresentado neste relatório. 

A SUPRAM é apontada como um dos Órgãos Ambientais mais efetivos e bem 

estruturados do Brasil. Cabe ainda destacar que, de acordo com o preconizado no referido 

dispositivo legal, a SUPRAM encontra-se vinculada à Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD, e tem também a finalidade de atuar 

na proteção do meio ambiente, conservação e melhoria. 

 

 

 

 


