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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, sem o aumento da produção atual, 

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

AMG Mineração SA. 

Em atendimento ao FOBI 0452719/2018 A, 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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11. PROGNÓSTICO AMBIENTAL 

O prognóstico ambiental constitui-se em uma etapa onde, a partir do diagnóstico e dos 

elementos constituintes do empreendimento, se delineiam quadros prospectivos de uma 

qualidade ambiental atual e futura e se estabelecem os impactos ambientais, contendo as 

características da fase de ampliação do empreendimento. A atividade minerária é 

reconhecidamente uma das atividades antrópicas que possuem maior potencial de 

degradação e poluição ambiental devido à contundência das intervenções necessárias à 

extração dos recursos minerais, quase sempre incompatíveis com a manutenção da 

integridade das áreas a serem mineradas. 

Em contrapartida, a preocupação com a mitigação dos impactos decorrentes da atividade de 

mineração ao meio ambiente tem conseguido soluções que não anulam integralmente os 

efeitos, mas são capazes de minimizá-los, a fim de compatibilizar essa atividade relevante 

ao desenvolvimento socioeconômico com outras não menos importantes, tais como aquelas 

relacionadas à proteção dos recursos naturais e à conservação da natureza. 

A área de influência da Ampliação da Mina Volta Grande, objeto desse licenciamento, 

encontra-se em um contexto de acentuada modificação em termos de suas características 

ambientais originais, tendo em vista tratar-se da área operacional da AMG Mineração. O seu 

entorno caracteriza-se pela influência direta das operações minerárias atuais, além de 

atividades associadas a atividade agropecuárias, que substituíram a vegetação nativa por 

pastagens para a criação de gado e outras culturas, fatores que contribuíram e ainda 

contribuem, em termos de uso e ocupação do solo, para a modificação generalizada da 

região, conferindo-lhe elevado nível de antropização. 

A análise de cenários, apresentada a seguir, sintetiza as tendências de evolução ambiental da 

área em estudo, considerando a hipótese da não ampliação das estruturas da Mina Volta 

Grande, opostamente, a eventual situação das interferências locais e regionais com a sua 

efetivação. 

O estudo de ambos cenários, considerando a condição atual da área, possibilita a 

identificação dos impactos ambientais decorrentes da ampliação da Mina ora proposto e a 

avaliação de seus efeitos, de forma que se possa preveni-los, mitigá-los ou compensá-los. 
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11.1. Prognóstico sem a ampliação do empreendimento 

A avaliação dos prognósticos sem a ampliação da Mina Volta Grande deve ser considerada 

levando-se em conta que a região de inserção da mina, a microrregião de São João del-Rei, 

tem nas atividades industriais, uma importante atividade antrópica. 

No caso em questão, a avaliação dos prognósticos fica condicionada ao fato da existência de 

empresas relacionadas à mineração e outras atividades industriais encontrarem-se em 

operação há décadas na região, estando devidamente licenciadas perante o órgão ambiental. 

Sob este aspecto, vale ressaltar que a AMG Mineração tem desenvolvido suas operações de 

forma sustentável, considerando as variáveis econômicas, ambientais e sociais. 

Considerando a não ampliação da Mina Volta Grande, conservam-se as condições físicas 

atuais da área, com a permanência dos processos naturais descritos no diagnóstico ambiental. 

É importante ressaltar que as condições atuais da área, encontram-se de uma forma geral 

antropizada por tratar-se da área operacional do empreendimento. A tendência ambiental 

para área é a manutenção da paisagem atual, o que inclui a dinâmica dos processos 

morfológicos atuantes. 

Entretanto, há de se considerar que na hipótese de que não seja realizada a ampliação da 

Mina Volta Grande, no que tange aos aspectos positivos, poucos significativos, a 

consequência mais importante é de que não ocorreriam as implementações dos impactos 

sobre o meio biótico, resultantes das operações de desmate e supressão da vegetação nativa 

presente na Área Diretamente Afetada – ADA, contidas na área da Pilha de Estéril, na região 

de alteamento da Barragem B3, alteração geométrica da Cava e, consequentemente, sobre a 

fauna associada, e nem tampouco ocorreriam as intervenções relacionadas à movimentação 

de terra, que possibilitariam a ocorrência de novos focos de processos erosivos e a 

possibilidade do aporte de mais material sólido para as calhas das drenagens naturais, o que 

poderia incrementar os processos de assoreamento e de contaminação das coleções hídricas 

locais.   

As considerações feitas sobre o cenário atual, com relação aos meios físico e biótico, 

apresentam importante interface com as questões do meio socioeconômico, essencialmente 

pela representatividade da microrregião de São João del Rei. Registros históricos mostram 

o avanço das atividades antrópicas, principalmente as ocupações urbanas, atraídas 

principalmente pela carta do ouro e pedras preciosas. Portanto, mais uma vez se confirma o 
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cenário descrito nos itens anteriores, onde as atividades minerárias/metalúrgicas convivem 

em equilíbrio com as demais atividades antrópicas e com o meio ambiente regional. 

Evidentemente, esse equilíbrio apresenta situações onde ele se torna mais estável ao mesmo 

tempo em que se apresenta de forma mais vulnerável. 

No caso em questão, a avaliação dos prognósticos fica condicionada ao fato da Mina Volta 

Grande encontrar-se em operação há anos, adaptando seus níveis de produção às condições 

de mercado, observando, todavia, os aspectos intrínsecos da legislação vigente, estando 

devidamente licenciada perante o órgão ambiental.  

A não ampliação da pilha de estéril, a alteração da geometria da Cava, bem como o 

alteamento da Barragem B3, resultaria em uma procura para o deposito de estéril e rejeito 

em outra área elevando o potencial de impacto do empreendimento, uma vez que, a 

mineração para desenvolver suas atividades deverá buscar outras áreas para disposição dos 

materiais, as quais, certamente representariam maior impacto ambiental.  

Caso não haja ampliação das estruturas, as atividades na Mina Volta Grande podem ser 

comprometidas e, portanto, refletir na economia da região, principalmente por extinguir 

postos de trabalho e renda. 

11.2. Prognóstico com a ampliação do empreendimento 

O Brasil situa-se, no panorama mundial, como um dos países com maior potencial mineral, 

distribuído em ambientes geológicos diversificados e promissores. A mineração, por 

representar um uso temporário, mas intensivo do solo e do subsolo, por seu caráter espacial 

restrito e, principalmente, em razão das modernas tecnologias, hoje disponíveis, e das 

severas normas legais a que está submetida, é uma atividade econômica que somente se 

viabilizará quando estiverem aprovadas as possibilidades concretas de se harmonizar com a 

proteção do meio ambiente e com as exigências da responsabilidade social. 

Com relação ao meio ambiente, o cenário atual deve ser avaliado levando-se em conta 

parâmetros ambientais representativos e os principais impactos a que estão sujeitos, 

embasados nos efeitos decorrentes das etapas operacionais do empreendimento que se 

pretende implantar.  

A ampliação da Mina Volta Grande associa-se também ao elevado nível de antropização e a 

baixa qualidade ambiental da área, resultante das operações atuais do empreendimento e de 

atividades pretéritas como garimpo além de atividades agrossilvipastoris presente na região, 
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portanto, deve-se considerar que as intervenções que serão feitas em áreas já impactadas, 

possibilitando, inclusive a estabilização das mesmas. 

A política de atuação adotada pela AMG Mineração, tanto do ponto de vista econômico 

como ambiental, promove também o desenvolvimento de estudos que consistem 

principalmente na contínua pesquisa de aproveitamento de minérios com teores menores 

bem como o aproveitamento dos subprodutos gerados, otimizando as operações e 

proporcionando a extensão da vida útil da Mina. 

Verifica-se que a Área de Influência Direta - AID do empreendimento apresenta, 

primordialmente, condições de vulnerabilidade natural baixa a muito baixa, sendo que a área 

prevista para a ampliação das estruturas ocupa significativa extensão ao longo de áreas já 

caracterizadas por atividades minerárias. Esta condição, portanto, exprime que a área está 

apta para conceber o referido empreendimento desde que haja mitigação efetiva dos 

impactos inerentes a tal atividade.  

Ressalta-se ainda que a região já sofreu um elevado e preocupante grau de antropização, com 

significativa degradação de seus recursos naturais, especialmente solo e flora, porém, por 

outro lado, essa realidade permite que o empreendimento a ser implantado minimize as 

intervenções em remanescentes de formações vegetais, possivelmente melhorando a 

biodiversidade observada na região, através da manutenção das áreas de Reserva Legal bem 

como àquelas que serão passíveis de recuperação e compensação florestal.  

A contribuição da AMG Mineração ao crescimento econômico regional é real e inevitável. 

As organizações sociais em Nazareno e São Tiago estão adaptadas às atividades da Mina 

Volta Grande, porém a ampliação do empreendimento tem como principal resultado, em 

termos de ocupação e renda, o aumento e a manutenção da oferta de empregos disponíveis 

na região.  

Os programas ambientais e sociais já executados pela AMG Mineração promovem suporte 

e apoio ao desenvolvimento local sustentável, que colocam o empreendimento na vanguarda 

do processo de responsabilidade ambiental e social. 

Sendo assim, considera-se a ampliação da Mina Volta Grande um empreendimento 

econômico e ambientalmente viável, desde que os Programas Ambientais propostos sejam 

mantidos e devidamente adequados à estrutura ora proposta para a Mina Volta Grande. 
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12. DESCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

A Avaliação de Impacto Ambiental é um processo de coleta de informações, análises e 

predições, destinada a identificar, interpretar, prevenir e comunicar os possíveis efeitos de 

um empreendimento sobre o meio ambiente. O conteúdo do Estudo de Impacto Ambiental 

(EIA) deve atender aos requisitos estabelecidos na legislação vigente, em especial a 

Resolução CONAMA nº 01, de 23 de janeiro de 1986, que define impacto ambiental como 

“qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, 

causadas por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, 

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”. 

Para o atendimento à Resolução, inclui a identificação e valoração dos efeitos notáveis 

previsíveis, sobre os aspectos ambientais, derivados das atuações projetadas para o 

empreendimento. Esta identificação deve apoiar-se no estudo das relações entre as ações do 

empreendimento e as características específicas dos aspectos ambientais afetados. 

A atividade minerária é reconhecidamente uma das atividades antrópicas que possuem risco 

potencial de degradação e poluição ambiental devido à contundência das intervenções 

necessárias à extração dos recursos minerais, quase sempre incompatíveis com a manutenção 

da integridade das áreas a serem mineradas. 

Em contrapartida, a preocupação com a mitigação dos impactos, decorrentes da atividade de 

mineração, ao meio ambiente tem conseguido soluções que não anulam integralmente os 

efeitos, mas são capazes de minimizá-los, de modo a compatibilizar essa atividade tão 

relevante ao desenvolvimento socioeconômico com outras não menos importantes, tais como 

aquelas relacionadas à proteção dos recursos naturais e à conservação da natureza. 

A previsão e análise dos impactos ambientais prováveis, com vistas à ampliação do 

empreendimento, prescindiram de coletas, análises, avaliações, comparações e organização 

de informações descritas nos capítulos anteriores, onde foram analisados os fatores 

ambientais, a natureza das atividades a serem desempenhadas, tecnologias a serem 

empregadas e materiais manipulados, na forma de insumos, produtos e resíduos. 

Os estudos e as avaliações prévias de impactos ecológico-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 
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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 da ampliação do 

empreendimento.  

Esta etapa de estudos de análises dos impactos ambientais constitui-se na parte central de 

todo o trabalho realizado, uma vez que, ela traduz as reais interferências do empreendimento, 

sobre a sua região de inserção, com base no diagnóstico ambiental obtido ao longo dos 

trabalhos, o momento em que elas serão verificadas, e o grau do impacto, mensurado através 

da magnitude relativa, dentre outros critérios de avaliação utilizados nessa análise. Todos 

esses fatores, inseridos no contexto da minimização, mitigação e/ou compensação, além de 

considerarem a relação direta entre impacto e ação ambiental, subsidiam a análise final de 

avaliação da viabilidade ambiental do empreendimento. 

No caso específico da ampliação da Mina Volta Grande, objeto do presente licenciamento, 

deve ser considerada a existência da atividade minerária no local há 70 anos, onde parte 

significativa da potencialidade de impacto, tanto adverso como positivo, já se encontra 

materializada e, consequentemente, são objetos de medidas mitigadoras específicas, 

devendo permanecer na atividade do presente processo de licenciamento. 

12.1. Atividades Impactantes Significativas 

Este capítulo destina-se a apresentação dos efeitos ambientais esperados, decorrentes da 

ampliação da Mina Volta Grande. O princípio adotado para esta avaliação privilegiou os 

impactos considerados mais expressivos, evitando a sobrecarga da matriz de avaliação com 

impactos extremamente genéricos, que não tenham uma relação mais próxima com o 

empreendimento, o que possibilitou, desta forma, uma visão mais clara dos impactos 

significativos. 

Os possíveis impactos ambientais relacionados a ampliação da Mina Volta Grande, foram 

agrupados de acordo com a etapa em que os mesmos devem ocorrer. No final de cada análise 

será apresentada a matriz de avaliação de impactos, que consolida o processo em pauta. 

A presente avaliação foi feita em etapas interagidas entre si, ou seja: 
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 A partir da análise da ampliação do empreendimento, identificam-se as atividades 

impactantes significativas sobre o meio ambiente; 

 Uma vez identificados, os impactos ambientais foram avaliados de acordo com o 

grau de magnitude/importância e suas respectivas medidas de controle. 

Durante as fases de ampliação poderão ocorrer impactos ambientais adversos decorrentes 

das seguintes atividades. 

 

I. Supressão da Cobertura Vegetal  

As atividades destinadas para a ampliação da Mina Volta Grande, estruturas necessárias a 

continuidade das operações da Mina, resultarão na necessidade de supressão da cobertura 

vegetal nativa, contribuindo para as alterações nas condições naturais locais e regionais, as 

quais já se encontram significativamente alteradas. 

As intervenções ocorrerão durante a fase de ampliação, cujos quantitativos por tipologia e 

unidades de mapeamento são apresentados no Quadro a seguir.  

 

Quadro 12.1 - Uso e Ocupação do Solo da área Diretamente Afetada pela ampliação da Mina 

Volta Grande 

Estrutura 
Área 

Hidromórfica 

Área 

Antropizada 
Pastagem FESD I FESD M TOTAL 
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 d
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 d
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E
m
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P
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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 

 

A fisionomia de maior ocorrência na área de ampliação da Mina Volta Grande são as áreas 

de pastagens 66,0% do total da intervenção enquanto a intervenção em vegetação nativa 

representa aproximadamente 28,0%, conforme Figura a seguir. 
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Figura 12.1 – Percentual de intervenção no Uso do Solo – Ampliação da Mina Volta 

Grande 

 

 

Importante ressaltar ainda, que a Ampliação da Mina Volta Grande prevê intervenção em 

Área de Preservação Permanente – APP em 8,5573 hectares.  

 

II. Modificação do Terreno Natural e Carreamento de Sólidos - Terraplenagem 

A necessidade de conformação do solo, bem como a formação de cortes e aterros, no 

presente caso exige intervenções no terreno, modificações de suas características e da 

composição de sua superfície. Tais atividades interferem na rede natural de drenagem, nas 

condições de infiltração, bem como facilita a geração e dispersão de poeiras. Além destes 

impactos a modificação do terreno provoca desconforto visual e o empobrecimento cênico 

tanto morfológico quanto vegetativo. 

Para a ampliação das estruturas da Mina Volta Grande será necessária a remoção de materiais 

derivados do corte do terreno. A movimentação de terra durante as ações de corte e aterro 

podem favorecer a instalação de processos erosivos e o consequente incremento e 

carreamento de sedimentos até os cursos d’água no entorno do empreendimento. Ainda, 

relacionado às obras de conformação dos terrenos necessária ao alteamento da Barragem B3, 

ampliação da Pilha de Estéril bem como a alteração da geométrica da cava, sem o aumento 

da produção atual, associam-se as alterações do modelado do relevo.  
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Vale ressaltar que parte da área do empreendimento, já apresenta a forma de relevo alterada 

em relação às suas características naturais, em virtude das atividades minerárias já ocorrentes 

na região. 

 

III. Modificação na Paisagem - Impacto Visual 

Toda atividade antrópica gera impacto visual, principalmente aquelas relacionadas à 

mineração, uma vez que o desenvolvimento das atividades da lavra pode provocar alterações 

estéticas na paisagem, gerando desconforto visual, empobrecimento cênico tanto a nível 

morfológico como revegetativo. 

As alterações do mosaico paisagístico, durante a fase de operação das estruturas, poderão 

incidir sobre uma região de fácil acesso, porém de baixa densidade populacional e, portanto, 

sem trânsito constante de pessoas, fatores esses que relativizam o problema. 

12.2. Avaliação de Impacto Ambiental para o Meio Físico 

A seguir é apresentada a avaliação dos impactos sobre o meio físico na fase de implantação 

e operação, e as matrizes de avaliação dos mesmos. 

12.2.1. Alteração da Morfologia do Relevo e da Paisagem 

Apesar da Mina Volta Grande ocupar uma área já alterada morfologicamente devido às 

atividades minerárias existentes, as obras de ampliação das estruturas da Mina Volta Grande, 

provocará alterações na morfologia atual do relevo e da paisagem na região, gerando um 

potencial impacto visual na paisagem local, visto que ocorrerá uma alteração da geometria 

da cava como também a ampliação da pilha de estéril e barragem de rejeitos. 

Nos locais de ampliação das estruturas ocorrerá, num primeiro momento, a supressão da 

vegetação existente e o decapeamento do solo, o que resultará no surgimento de áreas 

desnudas. Cortes e aterros representarão a quebra da harmonia da morfologia e alteração das 

relações de equilíbrio físico da área. O surgimento de novas feições demandará projetos de 

reabilitação das áreas afetadas que deverão ser recuperadas gradativamente. Algumas, assim 

que a instalação for concluída e outras durante a vida útil do empreendimento. Dentre as 

principais medidas mitigadoras para esse impacto destaca-se a revegetação de áreas 
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desnudas, com a adoção do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas, através da 

reabilitação das áreas da mineração com solo exposto. 

O impacto visual causado pelas referidas estruturas, apesar de irreversível, pode ser 

considerado de média magnitude, visto que, não há residências e tráfego de pessoas próximo 

ao empreendimento. 

12.2.2. Alteração da Estrutura do Solo 

A remoção da cobertura vegetal e dos horizontes pedogenéticos (solos) superficiais durante 

as atividades de decapeamento nas áreas de ampliação, provocarão a alteração da estrutura 

original do solo em uma área de aproximadamente 79,84 ha. 

Durante as obras de ampliação das estruturas da Mina Volta Grande poderão ocorrer 

impactos relevantes relacionados à exposição de solos com o consequente aumento do risco 

de instalação de processos erosivos e de situações de instabilidade nos taludes de exposição 

permanente.  

As características intrínsecas da região, nos domínios geológicos, geomorfológicos e 

pedológicos, por si só, contribuem para o desencadeamento do impacto. O solo pouco 

espesso e a característica xistosidade presente nas rochas da região predispõe o surgimento 

de erosões e movimentos de massa. Sendo assim, as atividades de supressão de vegetação e 

a remoção de perfis de solo, possuem como consequência imediata o processo de 

desagregação e remoção de partículas do solo.  

A retirada da cobertura vegetal propiciará a exposição do solo, diminuindo a retenção da 

água pluvial incidente e aumentando a velocidade de escoamento superficial da mesma. O 

fluxo de água concentrado é, potencialmente, um indutor de processos erosivos. A maior 

exposição e o revolvimento do solo, em consequência da conformação do terreno, 

potencializa o carreamento de materiais desestruturados, passíveis de transporte através do 

escoamento pluvial.  

Com a maior geração de partículas passíveis de carreamento pelo sistema pluvial e fluvial, 

há a possibilidade de ocorrer o transporte e a deposição deste material principalmente nas 

calhas Rio das Mortes. 

Outro impacto relacionado ao solo está relacionado aos possíveis vazamentos de 

combustível e óleos das máquinas e equipamentos que transitam na área durante as obras de 

ampliação, bem como durante a operação da Mina Volta Grande. 
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As principais medidas de controle do carreamento de sólidos previstas para as obras são: 

execução controlada da retirada da vegetação, das obras de terraplenagem e da implantação 

de sistema de drenagem de águas pluviais. Os sistemas de controle da drenagem serão 

implantados no decorrer da obra, o que inclui a instalação de canaletas, caixas de 

sedimentação, entre outros dispositivos de controle.  

Com o objetivo de propiciar o retorno das condições físicas do solo e da vegetação nativa 

nas áreas alteradas, semelhante àquelas anteriores as intervenções, ao término das obras, 

deverão ser realizados trabalhos de reabilitação, que considerem a revegetação das áreas com 

solo exposto. 

12.2.3. Alteração da Qualidade das Águas Superficiais Pelas Erosões e 

Carreamento de Sólidos 

A preparação do terreno para a ampliação das estruturas da Mina Volta Grande, alterará a 

estrutura do solo, podendo incidir na geração de interferências físicas no escoamento 

superficial das águas pluviais, as quais atingem diretamente os leitos fluviais, localizados à 

jusante das áreas de intervenção. Tais aspectos trazem como efeitos indiretos à possibilidade 

de comprometimento da qualidade das águas e assoreamento dos cursos d’água localizados 

no entorno do empreendimento.   

Durante as obras de ampliação bem como durante a operação, o carreamento de sedimentos 

gerados poderá provocar a alteração da qualidade das águas do Rio das Mortes. Tais 

impactos possuirão abrangência regional, podendo ser caracterizados como negativos e de 

média magnitude, uma vez que a empresa irá implantar dispositivos para a minimização 

deste impacto. Este impacto é considerado importante, uma vez que pode comprometer o 

uso da água, além de provocar efeitos negativos sobre a biota aquática e a vegetação ciliar. 

Dentro do contexto geral da atividade de mineração e de obras específicas de engenharia, 

observa-se que o carreamento de sólidos é um aspecto real, uma vez que há solos expostos. 

Entretanto, esses processos podem ser controlados através da implantação e manutenção de 

medidas eficientes de controle de erosão e contenção de sedimentos. Assim, para controle 

do carreamento de sólidos durante as atividades da Mina Volta Grande, deverão ser 

implantadas bacias e/ou “sumps” de contenção a jusante das áreas, além de dispositivos de 

contenção e drenagem (provisórios e permanentes) nas áreas trabalhadas. 
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O impacto da alteração da qualidade das águas pelas erosões e carreamento de sólidos é 

considerado negativo, indireto, local, reversível, cíclico e de média magnitude, tendo em 

vista as medidas de controle ambiental adequadas.  

Para aferir a eficiência das medidas de controle ambiental, durante a fase de operação deverá 

ser realizado, ainda, o monitoramento da qualidade das águas dos cursos d’água sob 

influência da mineração, conforme será apresentado no Programa de Monitoramento de 

Efluentes Líquidos e Qualidade das Águas Superficiais, e detalhado no Plano de Controle 

Ambiental – PCA. 

12.2.4. Alteração da Qualidade do Solo e das Águas pela Geração de Efluentes 

Líquidos 

Durante as obras de ampliação da Mina Volta Grande considera-se a potencialidade de 

contaminação do solo e das águas superficiais e subterrâneas pela geração de efluentes 

sanitários, industriais e provenientes de vazamentos de óleos e graxas. 

A potencial contaminação associada aos serviços de manutenção mecânica e abastecimento 

de máquinas e equipamentos, na área do empreendimento, representando atividades 

potencialmente poluidoras, deve-se ao manuseio de óleos e graxas, considerando a 

eventualidade de vazamentos e substituição de peças mecânicas. 

Tais efluentes líquidos, caso não sejam devidamente tratados, também apresentam o 

potencial de acarretar a alteração da qualidade das águas, principalmente no Rio das Mortes.  

Durante a etapa de ampliação e também na fase de operação, serão gerados efluentes 

sanitários pelos empregados envolvidos nas atividades de ampliação.  

Tais impactos são considerados negativos, indiretos, regionais, reversíveis, e de média 

magnitude, tendo em vista as medidas de controle ambiental adequadas.  

A Mina Volta Grande já possui sistemas de tratamento dos efluentes sanitários compostos 

por fossa séptica, filtro anaeróbio e sumidouro, além do uso de banheiros químicos nas áreas 

mais afastadas das unidades de apoio. Os efluentes da Planta de Beneficiamento são 

direcionados para o sistema de barragem de rejeitos, onde os sólidos são sedimentados e, 

portanto, ficam contidos dentro das bacias e a água retornará ao processo. 

Para o tratamento dos efluentes oleosos gerados há sistemas de separação água-óleo, CSAO, 

implantado na área da oficina de manutenção. Tais sistemas de tratamento de efluentes são 
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devidamente monitorados e caso seja necessário será realizado o redimensionamento dos 

mesmos. 

Objetivando a manutenção da qualidade dos recursos hídricos a AMG realiza o Programa de 

Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais e Efluentes. 

12.2.5. Impactos provenientes da Geração de Resíduos Sólidos 

Durante a fase de ampliação da Mina Volta Grande, os principais resíduos sólidos consistirão 

nos resíduos provenientes da supressão da vegetação, onde os materiais de serapilheira serão 

armazenados para posterior utilização em revegetação de áreas dentro da mineração. 

Nas demais atividades e serviços da operação, serão gerados resíduos como: lixos orgânicos 

e lixos sanitários, lixos domésticos recicláveis e não recicláveis (papel, plásticos, cartuchos 

de impressoras, pilhas/baterias, embalagens metálicas etc.) no apoio administrativo, e 

resíduos tipo industriais (pneus, borrachas, óleos e graxas usados, papel, plásticos, madeira 

de embalagens, EPIs usados etc.) nas atividades das áreas de apoio. Esses resíduos, caso 

dispostos inadequadamente, podem apresentar riscos potenciais de contaminação da 

qualidade das águas subterrâneas e superficiais e dos solos. 

Todos os resíduos sólidos serão coletados seletivamente, acondicionados e armazenados 

temporariamente até o transporte para a destinação final conforme Programa de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos apresentado neste relatório e melhor detalhado no Plano 

de Controle Ambiental (PCA). 

A geração de resíduos sólidos domésticos e industriais, apesar de ser de média magnitude, é 

minimizada com a execução de procedimentos específicos de gerenciamento dos mesmos, 

por meio da coleta seletiva e disposição final adequada. 

12.2.6. Alteração da Qualidade do Ar pela Geração de Emissões Fugitivas 

O padrão de qualidade do ar, definido por legislação, se refere aos limites estabelecidos para 

as concentrações de poluentes atmosféricos, que se ultrapassados, poderão afetar a saúde, a 

segurança e o bem-estar da população, bem como ocasionar danos à flora e à fauna, aos 

materiais e ao meio ambiente em geral.  

Entende-se como poluente atmosférico qualquer forma de matéria ou energia com 

intensidade e em quantidade, concentração, tempo ou características em desacordo com os 
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níveis estabelecidos, e que tornem ou possam tornar o ar impróprio, nocivo ou ofensivo à 

saúde; inconveniente ao bem-estar público; danoso aos materiais, à fauna e flora ou 

prejudicial à segurança; ao uso e gozo da propriedade e às atividades normais da comunidade 

(Art. 1 da Resolução CONAMA 03/90). 

Nas fases de ampliação das estruturas e operação da Mina Volta Grande, a geração de 

emissões atmosféricas fugitivas (material particulado) será proveniente das atividades de 

conformação do terreno, desmonte de rocha, movimentações de máquinas nas frentes de 

lavra, tráfego de caminhões no transporte do estéril para a pilha e transporte de minério para 

a planta de beneficiamento.  

Essas atividades podem provocar alterações da qualidade do ar e gerar, como consequência, 

incômodos aos empregados, a população vizinha e ainda aqueles que trafegam pela rodovia 

LMG 841. Essas alterações serão cíclicas, ocorrendo tanto na fase de ampliação quanto na 

fase de operação da Mina Volta Grande. 

Ressalta-se que, na primeira fase, tais impactos se restringirão principalmente, à 

movimentação de máquinas e veículos nas áreas de alteamento da Barragem B3, ampliação 

da Pilha de Estéril e alteração da geometria da Cava, onde serão realizadas atividades 

específicas de conformação do terreno. Já na fase de operação, a possibilidade de alterações 

da qualidade do ar estará relacionada às atividades inerentes à lavra de minério, ao 

beneficiamento mineral, ao transporte do produto e estéril, aos taludes da pilha de estéril que 

não foram finalizados e que, portanto, encontram-se desnudos e ainda as pilhas de produtos 

que não podem ser revegetadas. 

O trânsito de veículos sobre o solo desagregado deverá provocar emissões de material 

particulado para a atmosfera. Isto contribuirá no aumento das emissões originadas das pistas 

de rolamento e também das emissões de fumaças da operação dos motores a diesel e gasolina 

de máquinas, caminhões e veículos em geral. Os efeitos resultantes da emissão de gases e de 

material particulado em suspensão constituem um impacto negativo, pois alteram os padrões 

de qualidade do ar da área diretamente afetada e seu entorno, principalmente durante a época 

de estiagem. 

Cabe ressaltar, que a AMG Mineração irá potencializar as ações de controles já realizadas 

no empreendimento durante as atividades de ampliação visando a minimização dos impactos 

ambientais. Dessa forma, o impacto será considerado de média magnitude onde, a geração 
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de particulados será controlada pela aspersão das vias de acesso internas ao empreendimento 

e através da implantação de sistemas de controle nos equipamentos.  

Com relação à geração de poeira na operação de transporte do minério até o pátio de produtos 

bem como o material depositado nas pilhas de subprodutos, deve-se controlar a drenagem 

da estrada de serviço, executar e manter a forração da estrada com o material estéril 

(anfibolito), estabelecer o padrão de limpeza e promover a revegetação dos taludes 

finalizados das pilhas de estéril existentes. 

12.2.7. Alteração do Nível de Pressão Sonora  

A alteração dos níveis de pressão sonora é representada pela introdução de novos ruídos no 

ambiente que têm a capacidade de alterar a condição acústica na área de inserção do 

empreendimento, repercutindo de forma distinta sobre a população podendo causar 

incômodo à mesma. 

A intensidade deste impacto depende não somente dos níveis de pressão sonora, gerados nas 

fontes, mas também da distância entre os pontos de geração e recepção e das condições de 

atenuação existentes no percurso. 

Durante as atividades propostas, a alteração do nível de pressão sonora estará associada ao 

tráfego intenso de equipamentos e caminhões e das atividades de terraplenagem que 

provocarão elevação dos níveis de ruído na área da Mina Volta Grande.  

Ressalta-se que as atividades para a etapa de ampliação não irão causar incremento nos níveis 

de ruído já existentes, os quais estão relacionados ao tráfego de máquinas e equipamentos 

no interior do empreendimento como também na disposição de estéril, atividades rotineiras 

da Mina Volta Grande. 

Trata-se de um impacto potencial, de efeito negativo, de incidência direta, com tendência de 

se manter, sendo reversível. 

Para os operários que trabalharão expostos aos níveis mais acentuados de ruído é previsto o 

uso de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual). Para as máquinas e equipamentos, as 

manutenções preventivas e corretivas garantirão o funcionamento adequado dos mesmos 

evitando níveis de ruído intensos e excessivos. 

O ruído, apesar de ser um impacto adverso apresenta abrangência local e é restrito aos limites 

do empreendimento, além de ser minimizado devido às características morfológicas do 

terreno.  
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12.2.8. Qualificação de Impactos Para o Meio Físico 

O Quadro resumo das avaliações dos impactos do meio físico bem como as respectivas 

qualificações estão demonstradas na matriz do Quadro 12.2. 
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Quadro 12.2- Matriz de Avaliação de Impactos Ambientais do Meio Físico 
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contaminação do solo por vazamento de óleos 

e combustíveis. 

Sistema de drenagem pluvial e reabilitação 

das áreas com solo exposto.  

Alteração da qualidade das águas 

superficiais pelas erosões e 

carreamento de sólidos. 

I N R C M L 2 

Exposição do solo causando possíveis erosões 

e consequente carreamento de sólidos pelas 
águas das chuvas comprometendo a qualidade 

das águas. 

Implantação de dispositivos de contenção de 
sedimentos e drenagem pluvial, controle de 

processos erosivos e monitoramento da 

qualidade das águas sob influência da 
mineração. 

Alteração da qualidade do solo e das 

águas pela geração de efluentes 
líquidos. 

I N R T C/M R 2 
Contaminação por efluentes sanitários e 

efluentes industriais. 

Utilização de banheiros e vestiários com 

sistema de fossa séptica para tratamento dos 
efluentes sanitários. 

Geração de Resíduos Sólidos D N R T M/L L 1 
Geração de resíduos sólidos através de todas 

as atividades exercidas no empreendimento. 

Manutenção da coleta seletiva e disposição 

final adequada dos resíduos sólidos. 

Alteração da qualidade do ar pela 

geração de emissões fugitivas. 
D/I N R C M/L L/R 2 

Geração de emissões atmosféricas fugitivas 
(material particulado) proveniente das 

atividades de terraplanagem e transporte de 

material. 

Aspersão de água nas vias de circulação e 

sistemas de controle nos equipamentos 
utilizados no empreendimento. 

Alteração do nível de pressão sonora. D/I N R C M/L L/R 2 
Movimentação de veículos e equipamento 

durante as obras de ampliação. 

Utilização de EPI’s e a manutenção 

preventiva e corretiva dos equipamentos e 

veículos. 

 
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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12.3. Avaliação de Impacto Ambiental para o Meio Biótico 

12.3.1. Supressão da Vegetação Nativa e Alteração da Biodiversidade 

A supressão da vegetação implica na eliminação de trechos de habitats específicos para 

várias espécies da biota florestal. A relevância do impacto ambiental sobre a vegetação, 

diz respeito não só às espécies que compõem o ecossistema, mas principalmente à perda 

de habitats. 

A supressão de áreas com vegetação florestal nativa poderá representar a perda de trechos 

de comunicação entre áreas florestais representativas da região. Essa redução da 

interligação de remanescentes de vegetação nativa pode fragilizar a dinâmica de 

deslocamento de espécimes entre as áreas constituintes do mosaico da paisagem, 

contribuindo para o processo de isolamento das populações silvestres e afetando as 

interações entre a flora e a fauna, das quais depende a reprodução de muitas espécies 

florestais, como a perda de dispersores e polinizadores. Nas áreas antropizadas em 

regeneração, a cobertura vegetal apresenta baixa complexidade estrutural, sendo esse 

impacto de pouca relevância. 

Embora haja a necessidade de supressão de áreas com vegetação florestal nativa, essa não 

poderá representar a perda de trechos de comunicação entre áreas florestais 

representativas da região, por se tratar de um fragmento isolado que apresenta baixa 

complexidade estrutural, sendo esse impacto de pouca relevância. 

Assim, durante a fase de ampliação da Mina Volta Grande, a supressão definitiva da 

cobertura vegetal nativa constitui um impacto adverso, direto, local/regional, de curto 

prazo, irreversível e permanente. 

12.3.2. Perda, Fragmentação e Alteração de Habitat 

Ocorrerá durante a etapa de implantação alguns aspectos causadores de impacto, como: 

a supressão vegetal, a alteração de hábitat terrestre, e a compactação do solo.  

A relevância do impacto ambiental sobre a vegetação, diz respeito não só as espécies que 

compõem o ecossistema, mas principalmente à perda de habitats. Embora as áreas onde 

irá ocorrer a ampliação sejam já descaracterizadas de sua formação original, há utilização 

desses habitats por indivíduos, ainda que de espécies generalistas da fauna. 
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Mais especificamente para a área de estudo, a alteração de hábitat, poderá causar impactos 

significativos a fauna, uma vez que a comunidade local se encontra em equilíbrio pós 

distúrbio ambiental.  

A criação de barreiras geográficas para a fauna em virtude da implantação do 

empreendimento promove a redução da interligação de remanescentes de vegetação 

nativa. Associada a perda de habitat pode fragilizar a dinâmica de deslocamento de 

espécimes entre as áreas constituintes do mosaico da paisagem, contribuindo para o 

processo de isolamento das populações silvestres e afetando as interações entre a flora e 

a fauna, das quais depende a reprodução de muitas plantas florestais, como a perda de 

dispersores e polinizadores.   

A possibilidade de alteração da qualidade da água devido ao aumento nas concentrações 

de sólidos e turbidez poderá causar impactos indiretos sobre a produtividade primária dos 

cursos d’água e consequentemente a todos os grupos dependentes dessa produtividade.  

Essa mudança na estrutura da biocenose poderá alterar toda a rede trófica dos sistemas 

em questão, uma vez que as algas representam a base da cadeia alimentar e que os 

organismos bentônicos são a principal fonte alimentar de muitos peixes e larvas de 

anfíbios que forma ainda a base da cadeia alimentar.  

Assim, a alteração de habitat constitui um impacto adverso, direto, local/regional, de curto 

prazo, irreversível, permanente e de média magnitude. 

12.3.3. Afugentamento de Espécies 

Ocorrerá durante as obras de ampliação bem como na operação do empreendimento 

aspectos que causarão o afugentamento de espécies, como o aumento do fluxo de 

máquinas, o aumento do fluxo de pessoas, aumento no nível de ruído, o aumento no nível 

de particulados, supressão de vegetação e alteração de habitat. 

O deslocamento dos indivíduos para áreas com níveis de ruído menos expressivos, por 

sua vez, pode ocasionar a redução da qualidade ambiental também nestes locais, 

promovendo um aumento na ocorrência de interações agonísticas entre os indivíduos 

residentes e dispersantes (competição inter e intraespecífica). Há o risco de ocorrer 

sobreposição de áreas de uso entre as populações imigradas e a comunidade previamente 

residente, o que pode gerar stress ou perdas de indivíduos. Observa-se que a intensidade 

de retração das áreas de vida ocupadas pelos espécimes e seus níveis de deslocamento são 
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estabelecidos de acordo com o grau de tolerância e sensibilidade de cada espécie a 

determinada alteração ambiental, o qual pode ser variável entre táxons.  

Ressalta-se que, atualmente, os níveis de ruídos na AID da Mina Volta Grande não violam 

os limites dos parâmetros exigidos na legislação e a ampliação do empreendimento não 

deverá causar incrementos significativos nos níveis atualmente existentes, os quais a 

fauna da região já está adaptada.  

Considera-se, portanto, a possibilidade alteração dos níveis de ruído e seu efeito sobre a 

fauna somente durante as obras de ampliação, que tendem a retornar à condição inicial a 

partir da conclusão das atividades geradoras das perturbações, de forma paulatina 

(período de adaptação e recolonização). 

Tais eventos constituem impacto negativo, indireto, local, em curto e médio prazo, 

reversível, temporário de baixa magnitude.   

12.3.4. Mortandade de Espécies  

Ocorrerão durante as obras de ampliação bem como na operação alguns aspectos, que 

podem causar a mortandade de espécies, dentre eles o aumento do fluxo de máquinas, 

aumento do fluxo de pessoas, supressão vegetal e perda da qualidade ambiental.  

O aumento do fluxo de máquinas e pessoas pode favorecer o atropelamento de espécies, 

causando a perda e diversidade genética local. Poderão ocorrer também coletas 

predatórias e consequente redução de populações de espécies da flora (produtores 

primários) e da fauna (principalmente espécies cinegéticas ou xerimbabo, ou seja, com 

valor estético, alimentar ou comercial). Além disso, ações de supressão vegetal, por mais 

antropizada que esteja, podem desabrigar ou ferir animais causando sua morte. 

A maioria das comunidades registradas tem capacidade de dispersão/adaptação, podendo 

se deslocar para outros locais não atingidos, mantendo sua diversidade genética, contudo, 

a dispersão poderá ser dificultada para exemplares com áreas de vida menores ou 

estivantes. Sabe-se que espécies de cunho generalista possuem maior poder de dispersão, 

desta forma as atividades desenvolvidas devem beneficiar essas espécies.  

A diminuição da qualidade ambiental pode ocasionar a perda da comunicação entre 

remanescentes do entorno e dificultar a dispersão de espécimes, sendo mais significativa 

para espécies florestais e/ou que apresentam hábito locomotor arborícola ou fossorial, ou 
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espécies com hábitos semiaquáticos cuja dispersão a partir de áreas com água e vegetação 

alterada e/ou não estratificada é considerada limitada ou ausente.  

De forma geral, é possível que algumas espécies, provavelmente as generalistas com 

maior poder dispersivo, consigam migrar das áreas afetadas mantendo sua diversidade 

genética. O mesmo não pode ser dito para espécies com requisitos ecológicos 

especialistas e com menor poder dispersivo, pois, essas geralmente possuem menor 

densidade populacional, e alta dependência de micro-habitats, recursos alimentares e 

reprodutivos específicos.    

Diante do exposto, o impacto ambiental foi classificado como adverso, direto, 

local/regional, de longo prazo, reversível, temporário e de média magnitude. 

12.3.5. Qualificação de Impactos Para o Meio Biótico 

O Quadro resumo das avaliações dos impactos do meio biótico bem como as respectivas 

qualificações estão demonstradas na matriz do Quadro 12.3. 
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Quadro 12.3- Matriz de Avaliação de Impactos Ambientais do Meio Biótico 
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Supressão da vegetação 

e alteração da 

biodiversidade 

D N I P L L/R 1 Remoção de coberturas vegetais. 
Recomposição da vegetação em áreas já 

finalizadas e compensação ambiental. 

Perda, fragmentação e 

alteração de habitat 
D N I P L L/R 2 

Alteração do uso do solo e aumento do 

tráfego nas vias de acesso. 

Programa de educação ambiental para os 

motoristas e operados de equipamento e 

sinalização nas vias de acesso. 

Afugentamento de 

espécies 
I N R T L L 2 

Atividades inerentes à fase de ampliação 

do empreendimento. 

Controle de emissão de particulados, ruídos e 

efluentes, programa de educação ambiental, 

Manutenção de fragmentos vegetais para 

refúgio dos animais. 

Mortandade de espécies D N I T L L/R 2 

Supressão de trechos de formações 

florestais e aumento do tráfego de veículos 

e equipamentos nas vias de acesso. 

Programa de educação ambiental para os 

motoristas e operados de equipamento e 

sinalização nas vias de acesso. 

 

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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12.4. Avaliação de Impacto Ambiental para o Meio Socioeconômico 

12.4.1. Ampliação de Oferta de Emprego Local e Regional 

Para as obras de alteamento da Barragem B3, ampliação da Pilha de Estéril e alteração 

geométrica da Cava, será necessário um aumento no quadro de funcionários indiretos, 

relativamente reduzido, a ser recrutado nos municípios de Nazareno, São Tiago e região, 

considerando que a maioria das estruturas encontram-se instaladas e em operação na Mina 

Volta Grande. 

Esse acréscimo de oferta de emprego resultará num impacto positivo para os referidos 

municípios, pois a maior parte dessa mão-de-obra poderá ser recrutada ali, considerando-

se que é registrada, de longa data, forte presença da atividade mineraria na região.  

Ressalta-se que os empregos indiretos, se darão na cadeia produtiva do setor de 

mineração, e os decorrentes do efeito-renda, que são oriundos dos rebatimentos 

econômicos promovidos pelo empreendimento, serão gerados nas mais diversas 

localidades do estado de Minas Gerais, do Brasil e até mesmo de outros países, uma vez 

que o setor de mineração utiliza máquinas e equipamentos importados. 

Este impacto positivo é considerado de média magnitude, tendo em vista que o número 

de postos de trabalho ofertados pela ampliação da Mina Volta Grande não é elevado a 

ponto de alterar significativamente a dinâmica socioeconômica dos municípios. 

12.4.2. Incremento da Renda Municipal 

A ampliação da Mina Volta Grande não ocasionará um incremento no quantitativo de 

produção do empreendimento. Com isso, a etapa das obras de ampliação, poderá gerar 

impostos sobre serviços, no que se refere à contratação de terceiros, incluindo assim um 

acréscimo na arrecadação municipal. 

O incremento da arrecadação pública também será intensificado por aspectos indiretos 

que decorrem do empreendimento, como, por exemplo, o aumento da renda oriundo da 

massa salarial a ser paga pela AMG Mineração. Isto se traduzirá em maior consumo por 

parte das famílias, resultando em maior faturamento dos agentes econômicos dos 

municípios da região, o que possibilita a realização de novas inversões econômicas, sendo 
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um movimento que vai ao encontro de um novo ciclo de crescimento econômico 

sustentado. 

Considera-se este impacto como positivo, de média magnitude, sendo que seus efeitos 

não serão capazes de alterar significativamente a estrutura da receita orçamentária do 

município.   

12.4.3. Impacto Visual 

A Mina Volta Grande já está em operação há 70 anos em uma região com ocorrência de 

alterações ambientais visíveis além da existência de atividades diversas em seu entorno, 

como outras minerações e indústrias de laticínios. A ADA encontra-se parcialmente 

antropizada, entretanto, a ampliação das estruturas promoverá alteração no modelato do 

relevo além de permitir o incremento do tráfego local.  

A supressão vegetal, as escavações e aterros ocorrerão gradativamente, restringindo-se 

somente ao necessário, de forma a evitar modificações relevantes na paisagem tanto na 

fase das obras de ampliação como na fase de operação. Este impacto é adverso indireto, 

irreversível e de média magnitude, face ao porte do empreendimento. 

12.4.4. Alteração da Qualidade do Ar 

Durante as fases de ampliação e operação, poderão ocorrer emissão de particulados na 

atmosfera devido ao tráfego de caminhões, veículos leves, tratores e equipamentos. Além 

disso, as obras de conformação do terreno e a exposição do solo favorecem a difusão de 

partículas sólidas no ar por arraste eólico. Trata-se de impacto ambiental adverso, direto 

e de baixa magnitude, uma vez que haverá umectação das vias de acesso interna, das 

praças de serviço com auxílio de caminhão-pipa. 

12.4.5. Qualificação de Impactos Para o Meio Socioeconômico 

O resumo da avaliação dos impactos do meio socioeconômico bem como sua qualificação 

está demonstrado na matriz do Quadro 12.4. 
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Quadro 12.4 - Matriz de Avaliação de Impactos Ambientais do Meio Socioeconômico  
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Ampliação da oferta de 

emprego local e regional 
D P R T C/M R 2 

Geração de empregos na atividade do 

empreendimento na fase de ampliação e 

operação. 

Não se aplica. 

Incremento da renda municipal D P R T C/M R 2 
Acréscimo da renda municipal devido ao 

pagamento de impostos. 
Não se aplica. 

Impacto visual D N R P C L 2 Remoção da vegetação. 
A supressão vegetal será realizada de 

maneira gradativa. 

Alteração da qualidade do ar D N R C L R 2 

Geração de emissões atmosféricas fugitivas 

(material particulado) provenientes do 

tráfego de caminhões, veículos leves e 

equipamentos. 

Aspersão de água nas vias de circulação 

do empreendimento. 

 

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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13. MEDIDAS MITIGADORAS 

As medidas mitigadoras propostas visam reduzir e/ou minimizar os impactos produzidos 

por cada uma das ações que interferem diretamente na biota presente na área de impacto 

direto e, consequentemente, estender sua ação benéfica ao entorno. 

Este capítulo destina-se a apresentação, em termos conceituais, das medidas mitigadoras 

propostas para os impactos identificados e relacionados a ampliação da Mina Volta 

Grande. 

13.1. Acompanhamento da Supressão Vegetal  

Objetivando a minimização do impacto derivado do desmatamento, a supressão da 

vegetação deverá se restringir ao mínimo indispensável as áreas de ampliação da Mina 

Volta Grande e deverá ser realizada gradativamente, de acordo com o avanço da mesma. 

O horizonte mais superficial será retirado e estocado em leiras, no entorno, respeitando 

as vias de acesso, para posterior utilização na reabilitação de áreas impactadas pelo 

empreendimento. 

Objetivando reduzir o impacto adverso sobre o meio biótico, principalmente em relação 

à fauna local, a atividade de supressão será realizada, quando possível, manualmente e 

com o acompanhamento de profissionais especializados e habilitados a fim de promover 

oafugentamento e o eventual resgate e salvamento de ninhos e espécies da fauna, 

principalemtne filhotes, considerando a sua introdução nas áreas remanescentes de 

propriedade da AMG Mineração. 

Outra medida a ser considerada, refere-se ao ritmo do desmatamento. O mesmo deve ser 

feito mantendo-se a vegetação rasteira, de forma a não permitir a existência de áreas 

desnudas expostas por mais de um período de chuvas intensas.  

13.2. Controle de Processos Erosivos 

Para minimizar e até mesmo evitar os impactos ambientais relacionados ao aparecimento 

e desenvolvimento de processos erosivos durante a ampliação da Mina Volta Grande, é 

necessário a implementação de um conjunto de medidas e ações preventivas que deverão 
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promover o controle ambiental requerido pela atividade minerária. Desta forma, o 

programa irá coordenar as ações e garantir sua execução. 

Serão consideradas as seguintes premissas: 

- Implantação dos dispositivos de drenagem e contenção de sedimentos em toda área do 

empreendimento, os quais passarão por manutenções periodicamente; 

- Inspeções nas principais áreas de interferência para detecção e execução de medidas 

corretivas com vistas a evitar a formação e desenvolvimento de processos erosivos; 

- Sempre que possível, as áreas finalizadas serão revegetadas, contendo assim, a formação 

de processos erosivos e consequentemente o carreamento de sólidos nos cursos d’água;  

Por fim, haverá o monitoramento sistemático dos parâmetros de qualidade das águas, 

principalmente no período chuvoso, quanto a sólidos totais, sedimentáveis e turbidez, e a 

inspeção visual dos taludes de forma a detectar locais com possíveis focos erosivos. 

13.3. Minimização de Impactos sobre as Águas Superficiais e Subterrâneas 

Para a ampliação da Mina Volta Grande, algumas ações deverão ser adotadas no sentido 

de proteger as águas superficiais e águas subterrâneas da bacia do Rio das Mortes. Tais 

medidas são relacionadas a seguir: 

 Os equipamentos utilizados deverão ser mantidos em condições adequadas de 

funcionamento, considerando as manutenções rotineiras, objetivando reduzir os 

riscos de acidentes, vazamento de óleo, graxa, etc; 

 Na eventualidade de vazamentos acidentais de óleos combustíveis ou 

lubrificantes, será colocado em prática o plano de ação adotado pela AMG, o qual 

recomenda a delimitação da área afetada, a raspagem do solo contaminado, 

acondicionamento em embalagem apropriada, impermeável e resistente ao 

esforço mecânico, principalmente ao efeito da punção, seguido de sua destinação 

adequada, conforme Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, já 

implementado; 

 Os sumps (bacias de contenção de sólidos) deverão passar sistematicamente por 

inspeções a fim de ser verificada a necessidade de limpeza e manutenção. 

Recomenda-se a limpeza dos dispositivos, antes dos períodos chuvosos; 
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A AMG Mineração realiza o programa de monitoramento da qualidade da água e os 

efluentes, com vistas de garantir a eficiência dos sistemas de contenção. A rede de 

monitoramento foi estrategicamente proposta com vistas a analisar a qualidade do corpo 

hídrico e atestar a não interferência de tal ampliação sobre o mesmo. Todos os parâmetros 

analisados obrigatoriamente terão que atender os limites estabelecidos pela Deliberação 

Normativa Conjunta COPAM/CERH 01/08. 

As águas pluviais derivadas das áreas expostas caracterizadas pela área da pilha de estéril 

e vias de circulação e acessos, são conduzidas por eficientes sistemas de drenagem, 

restringindo-se, ao máximo, os efeitos negativos provenientes do carreamento de sólidos 

pelas águas superficiais e evitando os impactos ambientais na rede de drenagem natural 

e nos vales.  

As atividades listadas abaixo buscam minimizar os possíveis impactos sobre as águas:  

 Revegetação das áreas cujas atividades já estejam finalizadas; 

 Controle de estabilidade do solo; 

 Instalação de dispositivos de drenagem superficial no entorno de todas as áreas 

em obra; 

 Controle, operação e manutenção eficientes dos veículos e equipamentos 

utilizados nas obras.  

13.4. Medidas de Proteção a Fauna 

Para que sejam minimizados os efeitos adversos sobre a fauna deverão ser adotadas as 

seguintes medidas: 

 Orientação aos profissionais envolvidos na execução das obras, no sentido de que 

não promovam a caça ou o abate de espécimes da fauna que será mobilizada com 

as intervenções e, se necessário, auxiliem nas eventuais operações de resgate; 

 Promover orientações aos motoristas em relação às medidas de segurança de 

tráfego tais como limite de velocidade, atenção na travessia de animais silvestres 

a fim de evitar atropelamentos e o estabelecimento de parceria para que haja a 

notificação caso esses ocorram. 

 Ao final da vida útil do empreendimento, deverá ser estimulada, onde for possível, 

a recolonização da flora nativa para induzir o retorno gradativo da fauna. 
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13.5. Minimização das Emissões de Material Particulado na Atmosfera e Ruído 

Durante as obras de ampliação, deverão ser mantidas as seguintes medidas de controle 

para minimizar as emissões de particulados na atmosfera e ruído:  

 Uso de caminhões, máquinas e equipamentos com melhores tecnologias na 

redução de ruído e vibração, baixo consumo de combustível, menor custo de 

manutenção, maior eficiência, menor índice de emissão de poluentes, vida útil 

prolongada e elevada produtividade; 

 Uso dos abafadores de ruído nos locais onde serão executadas as intervenções 

com máquinas e equipamentos, além de outros equipamentos de proteção 

individual (EPI’s); 

 Umectação das vias de acesso através de caminhões-pipa bem como nos locais 

onde serão executadas as obras do empreendimento;  

 Quando taludes e bermas atingirem a conformação final prevista em projeto, os 

mesmos serão preparados para receber vegetação. A revegetação favorece a 

estabilidade do maciço, evita a formação de erosões e desprendimento de poeira 

e reduz o impacto visual; 

 Manutenção regular dos veículos e equipamentos para reduzir o nível de ruído e 

a emissão de gases para a atmosfera.  

13.6. Reabilitação da Paisagem 

Dentre as práticas empregadas para a reabilitação de áreas degradadas, a reconformação 

do terreno e a revegetação são consideradas umas das mais importantes. 

As modificações topográficas resultantes das atividades minerárias são de caráter 

permanente. Entretanto irão obedecer a critérios geométricos, de forma a permitir a 

implantação de um sistema de drenagem de águas pluviais e atender aos parâmetros 

geotécnicos de segurança contra escorregamentos, rompimento de taludes, dentre outros 

fatores. 

Sempre que necessário serão feitas as reabilitações das áreas mineradas de acordo com o 

plano anual de lavra e plano de recuperação da área degradada.  

A recomposição vegetal dessas áreas se dará através das mais adequadas técnicas de 

revegetação existentes e de acordo com as características da área a ser reabilitada. 
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A reabilitação deverá ser realizada através de sucessivas etapas de implantação de 

cobertura vegetal nas áreas afetadas, após as mesmas atingirem suas geometrias finais. 

14. QUALIDADE AMBIENTAL 

A Mina Volta Grande está instalada em zona rural, inserida em uma região caracterizada 

pela atuação de atividades industriais, agropecuárias e de silvicultura. Ressalta-se que 

será dada continuidade às atividades já existentes. 

Além do impacto visual, a atividade minerária resulta, quando desenvolvida sem o 

necessário rigor técnico, em processos erosivos que se instalam nestas áreas e que podem 

incidir sobre os cursos d’água e vales à jusante, podendo prejudicar a qualidade e, 

eventualmente, a quantidade do recurso hídrico. 

Os impactos ambientais negativos que se relacionam à geração de sólidos carreáveis para 

as drenagens poderá incidir sobre as propriedades rurais vizinhas às minerações, bem 

como representar riscos para os sistemas de abastecimento de água da região, situados 

nas bacias que tem suas nascentes próximas, concorrendo para a diminuição de sua vida 

útil, por assoreamento de seus reservatórios.  

De modo geral, os impactos estão sendo alvo de medidas mitigadoras, especialmente 

relacionadas à minimização de processos de erosão e contenção de sólidos, através da 

construção de dispositivos adequados, como sumps, além da estabilização de taludes de 

pilhas de estéril/rejeito e recuperação de áreas mineradas. A implantação destas medidas 

é o resultado da conscientização das empresas mineradoras que vem adotando as 

tecnologias/técnicas adequadas, principalmente no processo de licenciamento ambiental. 

Afora a atividade minerária, é importante assinalar que outras atividades antrópicas 

também alteram, negativamente, a qualidade ambiental da região, como se depreende das 

observações efetuadas no entorno explorado majoritariamente para a produção de 

hortigranjeiros, com a supressão da cobertura vegetal nativa utilização de defensivos 

agrícolas, os quais contaminam o solo e os cursos d'água.   

Além disso, verificam-se intervenções antrópicas que modificam o meio ambiente e, não 

raramente, de forma adversa com destaque para a ocupação/expansão urbana, disposição 

inadequada dos resíduos e também a destinação de esgoto doméstico.  
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Nos itens a seguir, são apresentados os programas, projetos e medidas ambientais já 

adotados pela AMG Mineração com o objetivo de controlar e evitar os impactos 

potenciais associados a ampliação da Mina Volta Grande. Os programas adotados foram 

baseados nos resultados do diagnóstico ambiental da área de influência do 

empreendimento bem como no conhecimento e na experiência das atividades 

operacionais já existentes.  

Estas medidas contemplam as ações de controle e de mitigação dos impactos ambientais 

adversos significativos, as ações de maximização dos impactos ambientais benéficos 

significativos.  

Mais uma vez deve ser ressaltado que, em função da Mina Volta Grande já estar em 

operação há 70 anos as medidas mitigadoras e programas ambientais já se encontram 

implementados, devendo ser adaptados para esta nova fase do empreendimento. 

Ressalta-se que o detalhamento e adaptações de tais programas e medidas de controle 

serão apresentados no Plano de Controle Ambiental – PCA. 

15. PROGRAMAS E MEDIDAS DE CONTROLE AMBIENTAL 

15.1. Programas de Controle do Empreendimento 

15.1.1. Programa de Controle de Emissões Atmosféricas 

 Justificativa/Objetivo 

A poluição atmosférica pode ser definida como a introdução na atmosfera de qualquer 

matéria ou energia que venha alterar suas propriedades, afetando, ou podendo afetar, de 

alguma maneira os meios físicos, biótico e/ou socioeconômico. No presente caso, 

resultante das atividades de ampliação do empreendimento como terraplenagem, 

transporte e disposição de estéril/ rejeito. 

Este programa tem o objetivo de controlar os aspectos ambientais relacionados à emissão 

de material particulado na área de influência direta do empreendimento durante a etapa 

de ampliação e operação, através de procedimentos operacionais específicos. 
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 Linhas de ação 

O Programa de Controle de Emissões Atmosféricas deve orientar e viabilizar as ações de 

controle a serem desenvolvidas para minimizar as emissões de poluentes, com maior foco 

no material particulado, que é o principal poluente emitido por atividades da mineração 

de lavra a céu aberto, provenientes das atividades de transporte e deposição de estéril. 

De um modo geral, as tecnologias de controle das emissões de material particulado devem 

atuar no sentido de impedir o lançamento para o ambiente das partículas mais finas 

superficialmente disponíveis, potencialmente vulneráveis de serem capturadas e mantidas 

em suspensão pelo ar. 

Desta forma, durante as etapas de ampliação e operação deverão ser mantidos os 

procedimentos de controle, tais como, a umectação de vias não pavimentadas, pilhas e 

áreas expostas, principalmente nos períodos de maior estiagem, bem como técnicas de 

contenção das partículas por barreiras físicas, como por exemplo, a revegetação das áreas 

expostas. 

 

 Público-alvo 

Este programa terá como público-alvo os usuários dos acessos internos e das estradas 

situadas próximas ao empreendimento. 

 

 Resultados esperados 

O resultado esperado com a manutenção e readequação deste programa é o controle das 

fontes responsáveis pela emissão de poluentes atmosféricos, como forma de minimizar 

as emissões desses poluentes bem como as alterações de qualidade do ar. 

 

 Fase de execução 

As ações previstas pelo Programa de Controle de Emissões Atmosféricas irão ocorrer ao 

longo de toda a vida útil da Mina Volta Grande. 
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15.1.2. Programa de Controle de Ruídos 

 Justificativa/Objetivo 

A principal forma de minimizar os ruídos deverá ocorrer através da manutenção e 

regulagem adequada de máquinas, equipamentos e veículos. Ainda assim, para assegurar 

a saúde dos funcionários que trabalham próximos às fontes de ruídos, é adotada a 

obrigatoriedade do uso de EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual). 

A execução do programa se justifica pelo fato das tarefas executadas nas obras e operação 

gerarem ruídos cujos níveis de pressão sonora devem ser controlados para que os limites 

estabelecidos na legislação ambiental continuem sendo atendidos. 

O principal objetivo do programa de controle de ruídos é controlar a emissão de ruído na 

fonte, através de procedimentos operacionais específicos. 

 

 Linhas de ação 

O Programa de Controle de Ruídos deve orientar as ações de controle a serem 

desenvolvidas para minimizar a geração de ruídos durante as fases de ampliação e 

operação do empreendimento, para tanto serão realizadas manutenções e regulagens 

periódicas nos veículos e equipamentos que trabalham no empreendimento. 

 

 Público alvo 

O programa de controle de ruídos deverá considerar o controle das fontes de ruído 

associadas a todas as tarefas das fases de ampliação e operação, estabelecendo como 

público-alvo os funcionários da mina incluindo os terceirizados, bem como prestadores 

de serviços e visitantes. 

 

 Resultados esperados 

O resultado esperado é o controle dos níveis de ruído para que os valores-limites 

estabelecidos na legislação ambiental de conforto acústico sejam atendidos nas áreas 

internas e externas da Mina Volta Grande. 
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 Fase de execução 

O programa de controle de ruído deverá ser executado nas fases de implantação e 

operação do empreendimento. 

 

15.1.3. Programa de Manutenção de Veículos e Equipamentos 

 Justificativa/Objetivo 

Veículos, máquinas e equipamentos deverão passar por manutenção periódica evitando a 

dispersão de gases nocivos e produção de fuligem, no caso de motores a combustão, bem 

como de forma a minimizar os ruídos gerados por estas fontes. 

 

 Linhas de ação  

O programa irá manter as ações de controle implementadas que consiste em cronogramas 

para manutenção preventiva dos veículos que operam na área do empreendimento. 

Durante a manutenção preventiva, são preenchidas planilhas de chek list, as quais servirão 

de evidência na execução do referido programa. 

 

 Fase de execução 

O programa de manutenção de veículos e equipamentos deverá ser executado nas fases 

de ampliação e operação do empreendimento. 

15.1.4. Programa de Gestão de Riscos e Plano de Atendimento a Emergências 

 Justificativa/Objetivo 

O Programa de Gestão de Riscos e Plano de Atendimento a Emergência tem por objetivo 

a busca de mecanismos técnicos, legais e administrativos para diagnóstico, avaliação, 

prevenção e redução do risco imposto ao meio ambiente e ao homem pelo 

desenvolvimento das obras de ampliação da Mina Volta Grande, e especialmente por 

eventuais acidentes que possam ocorrer em suas diversas atividades. Portanto, também é 

objetivo específico deste programa o apontamento de medidas para a mitigação e 

gerenciamento desses riscos e adequado atendimento a eventuais emergências. 
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 Linhas de ação 

Sempre existe a possibilidade da ocorrência de eventuais acidentes, apesar da adoção de 

medidas preventivas. A empresa deverá manter, dentro desta filosofia, sistemas e 

procedimentos previamente definidos, e deverá implantar programas de treinamento e 

capacitação, visando à execução e o cumprimento dos mesmos. 

 

 Público-alvo 

O público-alvo deste programa é formado por toda e qualquer pessoa, ligada ou não ao 

empreendimento em questão, que possa sofrer qualquer efeito negativo decorrente de 

acidentes ou eventos de risco associados às atividades da Mina Volta Grande. Sob o 

enfoque ambiental, pode-se considerar como “público-alvo” todo e qualquer recurso 

ambiental, especialmente da flora e fauna, que possam sofrer eventuais efeitos danosos 

dessas mesmas atividades. 

 

 Resultados esperados 

Os resultados previstos serão fixados pelo empreendedor e estarão voltados à ocorrência 

de “Zero Acidente” que possam propiciar perdas humanas ou graves danos à saúde de 

pessoas, a comunidades e a recursos ambientais, especialmente flora e fauna. 

 

 Fase de execução 

O programa deverá ser mantido operacional e atualizado durante toda a vida útil do 

empreendimento e de cada uma das instalações a ele associadas. 

 

15.1.5. Programa de Monitoramento Geotécnico 

 Justificativas / Objetivos 

A operacionalização das pilhas estéril, impõe a necessidade de um monitoramento 

geotécnico que inclui a verificação permanente de suas condições de segurança 

relacionadas à estabilidade. 

Tais ações se traduzem na implementação de um elenco de medidas e dispositivos 

adequados, associados a um conjunto de condicionantes a serem observados no processo 
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construtivo e operacional, que possibilitam reduzir as situações específicas de risco de 

ocorrência de processos erosivos e então, instabilidade do sistema. 

De forma a conter o desenvolvimento de erosões e instabilidades e, por conseguinte, o 

carreamento de sedimentos para áreas a jusante, as atividades serão constantemente 

realizadas contemplando os princípios mais adequados para as mesmas.  

O objetivo do Programa é garantir a estabilidade e segurança da pilha de estéril a ser 

ampliada na Mina Volta Grande. 

 

 Linhas de Ação 

O programa de monitoramento é composto de: 

 Inspeções periódicas de campo onde são avaliadas as condições de estabilidade 

ao escorregamento dos taludes, presença de processos erosivos superficiais, 

condições dos dispositivos de drenagem e condições da revegetação instalada;  

 Análises das leituras dos instrumentos de monitoramento hídrico (piezômetros, 

medidores de nível d’água, poços de rebaixamento do NA, quando houver); e 

 Acompanhamento sistemático com retro análise da estabilidade global dos taludes 

da barragem de rejeito e das pilhas de estéril. 

O Programa de Monitoramento Geotécnico contempla o monitoramento da estabilidade 

das pilhas de estéril e barragens de rejeito, respeitando as características específicas de 

cada estrutura. 

 

 Monitoramento da Barragem de Rejeitos 

O monitoramento da barragem de rejeitos envolve um conjunto de formas de observação 

do comportamento do maciço visando à detecção e caracterização de eventuais 

deteriorações que constituem risco potencial às condições de sua segurança global. 

Compreendendo toda a vida útil da estrutura, no caso particular de barragens de contenção 

de rejeitos, a instrumentação a ser instalada no corpo e na fundação da barragem deve 

atender a requisitos de segurança tanto estrutural (estabilidade do conjunto maciço-

fundação e o comportamento geral do reservatório de rejeitos) como ambiental 

(monitoramento das características físicas e químicas das águas superficiais e/ou 

subterrâneas). Os procedimentos de controle no sistema de barragens da AMG são 

realizados periodicamente por uma equipe técnica qualificada.  



AMG MINERAÇÃO SA 

AMPLIAÇÃO MINA VOLTA GRANDE  CERN 
 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA – VOL III 

 

 

43 

 

Indicadores de nível d'água devem estar instalados na crista da barragem, até a superfície 

do terreno natural ou acima do sistema de drenagem profunda, e piezômetros, sendo 

necessária a presença de piezômetros abaixo da cota do terreno de fundação e junto à 

galeria de fundo.  

As inspeções periódicas realizadas no sistema objetiva avaliar o seu desempenho através 

da verificação de itens constantes de um “check list” específico de barragens, inspeções 

de campo, análise e interpretação dos resultados do monitoramento. A estrutura é 

submetida periodicamente à auditoria interna e externa. Além destes monitoramentos 

devem-se adotar procedimentos emergenciais (níveis de atenção, alerta e emergência) – 

níveis de segurança da instrumentação (carta de risco) e manual de operação da barragem. 

 

 Monitoramento da Pilha de Estéril 

O monitoramento geotécnico das pilhas de estéril é baseado na medida de deslocamentos 

horizontais do maciço por meio de inclinômetros. Serão instalados na área de ampliação 

da Pilha de Estéril sistemas de instrumentação de controle geotécnico durante a 

construção da pilha, com o objetivo de verificar e medir a ocorrência ou não de 

deformações na superfície da drenagem interna do maciço, de forma a se constatar 

eventuais não conformidades antes que os coeficientes de segurança sejam 

comprometidos.  

Os taludes das pilhas de estéril são inspecionados regularmente em relação às condições 

que contemplam os seguintes itens principais: presença de trincas ou abatimento nas 

cristas dos taludes, deslocamento visível de canaletas, e emergência de percolação no pé 

do talude, fora da saída dos dispositivos de drenagem.  

Este acompanhamento permite constatar situações não previstas em projeto ou mesmo 

aquelas já antecipadas e proceder a sua correção, quando julgado necessário. Outro objeto 

das inspeções é detectar a necessidade de manutenção rotineira, que visa, além da 

segurança operacional, facilitar a desativação das pilhas ao final da vida útil do 

empreendimento. As inspeções deverão garantir um nível suficiente de informações 

quanto à estabilidade dos maciços, podendo antever riscos e possibilitar a implementação 

de ações necessárias em situação de alerta ou emergência com a devida antecedência. 
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 Resultados 

Manter a segurança geotécnica das estruturas a serem ampliadas na Mina Volta Grande. 

 

15.1.6. Programa de Gestão da Barragem 

Considerando que a disposição de rejeito é um ponto importante no planejamento do 

empreendimento minerário o programa de gestão de barragens objetiva a segurança 

ambiental, operacional e patrimonial das estruturas de barramento, atendendo a legislação 

específica.  

O sistema de barragens existente na Mina Volta Grande já é alvo do programa de gestão 

de barragens referente ao atendimento da legislação estadual contidas nas DNs 62/2002, 

87/2005, 124/2008.  

O monitoramento se dá através de inspeções visuais e leitura dos instrumentos instalados 

e previstos no projeto de engenharia, conforme descrição abaixo:  

 Inspeções periódicas de campo para avaliação das condições de estabilidade ao 

escorregamento dos taludes e à erosão superficial e das condições dos 

vertedouros, das canaletas de drenagem, descidas d’água etc.  

 Avaliação das condições da freática no interior da barragem, a partir de 

indicadores de nível d’água ao longo das três seções de maior altura da barragem, 

acompanhando as duas linhas principais de drenagem natural;  

 Nos instrumentos descritos acima são feitas leituras de medição. 

Como resultado, são elaborados os relatórios para atendimento das DNs acima citadas.  

A equipe técnica responsável pela implantação dos instrumentos, leitura dos mesmos e 

realização de inspeções periódicas é terceirizada. A execução das obras de alteamento da 

Barragem B3 será acompanhada por empresa projetista específica, assim como pelo 

técnico responsável pela área de geotecnia da AMG Mineração. 
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15.2. Programas do Meio Físico 

15.2.1. Programa de Gestão e Controle de Águas Superficiais e Efluentes 

Líquidos 

 Justificativa/Objetivo 

Este programa tem por objetivo a gestão dos recursos hídricos presentes na área de 

influência da Mina Volta Grande, durante sua fase de ampliação e operação, visando à 

manutenção da qualidade dos mesmos. Para tanto, o empreendimento visa garantir que a 

coleta, tratamento e descarte das águas servidas, durante a implantação e operação do 

empreendimento, sejam realizados de forma ambientalmente correta, como também seja 

mantida as ações de combate ao desperdício e apoio ao reuso da água utilizada nos 

processos da empresa. 

A Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei 9.433/97), que tem dentre os seus objetivos 

assegurar a atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões 

e qualidade adequados aos respectivos usos, baseia-se nos seguintes fundamentos: 

 A água é um bem de domínio público; 

 A água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; 

 Em situação de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo 

humano e a dessedentação de animais; 

 A gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das 

águas; 

 A bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política 

Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos; 

 A gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a 

participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades. 

Tem-se também a Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG 01/2008, a qual 

dispõe de diretrizes ambientais para o enquadramento dos corpos d’água, bem como 

estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes. 

Diante desses fundamentos o Programa de Gestão e Controle de Águas Superficiais e 

Efluentes Líquidos se justifica como instrumento a assegurar a utilização racional dos 
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recursos hídricos, bem como o adequado descarte de efluentes líquidos, evitando a 

contaminação do ambiente, em especial, de solos e corpos d’água. 

Este programa é de fundamental importância tendo em vista a presença de fontes 

potencialmente poluidoras dos recursos hídricos nas áreas do empreendimento. 

 

 Linhas de ação 

Para a continuidade das operações da Mina Volta Grande, considerando a etapa de 

ampliação, é imprescindível o gerenciamento das águas e efluentes visando o controle e 

a eliminação dos processos de degradação dos recursos hídricos.  

O programa consiste essencialmente no levantamento de possíveis fontes de 

contaminação dos cursos d’água, no dimensionamento dos sistemas de coleta e 

tratamento de efluentes, no reuso da água em seus processos, como também em medidas 

de educação ambiental para o uso consciente dos recursos hídricos. Através dessas ações, 

a empresa estabelece medidas de modo a minimizar os impactos decorrentes das 

atividades do empreendimento. 

O Programa de Gestão e Controle de Águas Superficiais e Efluentes Líquidos, além 

do atendimento aos dispositivos legais e normativos técnicos vigentes no Brasil, 

também seguirá as diretrizes estabelecidas pela empresa em suas políticas de meio 

ambiente, de segurança e saúde ocupacional e de responsabilidade social. 

A responsabilidade pela operacionalização desse Programa será da própria 

empresa, podendo ser realizada por meio da contratação de terceiros. A fiscalização 

ficará a cargo do empreendedor e dos órgãos ambientais. 

 

 Público-alvo 

O público-alvo deste programa será composto por funcionários da empresa ou empresa 

especializada contratada, responsável pela operação e manutenção dos sistemas que 

gerarão efluentes líquidos.  

 

 Resultados esperados 

Os resultados a serem alcançados pelo programa são: 

 A manutenção da qualidade dos corpos de água da região; 
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 A identificação da necessidade de adequação e/ou melhorias nos sistemas de 

controle implementados; 

 A conscientização dos trabalhos da empresa e terceiros sobre a importância de 

preservação dos recursos hídricos. 

 

 Fase de execução 

O presente programa será executado durante toda a operação da Mina Volta Grande. 

 

15.2.2. Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

 Justificativa/Objetivo 

O Programa de Gestão de Resíduos Sólidos implementado na Mina Volta Grande conta 

com processo de coleta seletiva dos resíduos sólidos produzidos, orientando o correto 

acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final, 

fazendo-a de acordo com as normas e legislações vigentes. 

O programa tem como objetivo maior a viabilização da gestão da geração dos resíduos 

sólidos, abrangendo a etapa de ampliação, através de procedimentos operacionais bem 

definidos, tendo como prioridades: 

 Redução do volume total dos resíduos que requerem disposição; 

 Aumento da eficiência da recuperação, reuso e reciclagem dos resíduos; 

 Mitigação dos impactos ambientais, através do tratamento e disposição adequados 

de resíduos. 

Este programa se justifica pelo fato de que a disposição inadequada dos resíduos sólidos 

apresenta a potencialidade de contaminação das águas e dos solos, devido à presença de 

matéria orgânica no lixo doméstico, ou devido à presença de substâncias perigosas, no 

caso de resíduos oleosos.  

 

 Linhas de ação 

Para acompanhamento, controle, tratamento ou destinação final dos resíduos gerados são 

adotados procedimentos específicos para acondicionamento temporário para cada tipo de 
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resíduo, coleta e destinação final, tendo como base a norma brasileira ABNT/NBR 10.004 

de 30/11/2004. 

A geração dos resíduos sólidos, associada às obras de ampliação está relacionada à 

infraestrutura necessária para os funcionários responsáveis pelas obras, envolvendo 

resíduos sólidos contendo óleos e graxas, resíduos de óleos e graxas e resíduos 

proveniente da supressão da vegetação. Ainda se juntam a estes, os resíduos sólidos do 

refeitório, domésticos e sanitários. 

Na operação, a geração dos resíduos sólidos sofrerá pouco incremento, visto que, está 

relacionada às atividades de lavra, a infraestrutura necessária para os funcionários e das 

atividades de limpeza bem como a manutenção de máquinas e equipamentos. 

O Programa de Gestão de Resíduos Sólidos da Mina Volta Grande foi elaborado com base 

no que estabelecem as Resoluções CONAMA 05/03, 09/93, 313/02, 257/99, 258/99, bem 

como nos demais requisitos legais aplicáveis e nas diretrizes e critérios gerais 

estabelecidos pelo empreendedor, tendo como público alvo o contingente de 

trabalhadores da mina, em todos os setores, tanto diretamente como terceirizados.  

 

 Público-alvo 

O efetivo diretamente empregado na AMG, acrescido dos efetivos de outros prestadores 

de serviço que nela trabalharem, constituirá o público-alvo deste programa. 

 

 Resultados esperados 

Os resultados esperados para este programa são: a minimização da geração dos resíduos 

e a destinação adequada de todos os resíduos sólidos. 

 

 Fase de execução 

O Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos deverá ser executado durante todas 

as etapas do empreendimento. 

15.2.3. Programa de Controle de Processos Erosivos e Sedimentos 

 Justificativa/Objetivo 

O Programa de Controle de Processos Erosivos e Sedimentos tem por objetivo identificar 
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as ações operacionais, preventivas e corretivas, destinadas a promover o controle dos 

processos erosivos decorrentes das atividades necessárias a ampliação do 

empreendimento. 

Este programa se justifica pela necessidade de se promover a recomposição do equilíbrio 

em áreas porventura desestabilizadas e com processos erosivos desencadeados, como 

também para evitar a instalação desses processos, que contribuem para a redução da perda 

de solos e para o assoreamento da rede de drenagem. 

 

 Linhas de ação 

Este programa tem potencial para identificar locais que necessitem de ações operacionais 

preventivas e corretivas destinadas a promover o controle dos processos erosivos e/ou de 

problemas relacionados aos sistemas de drenagem, com enfoque em toda a área de 

influência direta do empreendimento.  

Essas ações operacionais promovem a recomposição do equilíbrio em áreas 

eventualmente desestabilizadas e com processos erosivos instalados, como, também, 

evitam a instalação de novas erosões, contribuindo para a redução da perda de solos e do 

assoreamento da rede de drenagem, contribuindo também para uma boa manutenção da 

integridade das estruturas do empreendimento e de suas adjacências. 

 

 Resultados esperados 

Os resultados são a estabilização de todas as áreas de influência direta  e seu entorno 

imediato, além de possibilitar a inexistência de assoreamento de corpos hídricos e de 

comprometimento da qualidade de suas águas por sedimentos carreados dessas erosões. 

15.3. Programas do Meio Biótico 

15.3.1. Programa de Acompanhamento da Supressão Vegetal e Manejo da 

Fauna 

 Justificativa/Objetivo 

A ampliação da Mina Volta Grande demandará a supressão da vegetação nativa em 

22,37ha. De forma geral, as espécies da fauna são dependentes de ambientes naturais e 

utilizam estas áreas para as suas necessidades vitais, como abrigo, sítios de reprodução e 
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obtenção de alimentos. Portanto, levando-se em conta os elementos faunísticos 

associados e especializados ao uso desses habitats além daqueles que apresentam 

capacidade de ocupar ambientes alterados, observa-se que os mesmos sofrem os impactos 

gerados a partir da remoção da cobertura vegetal das áreas onde vivem, sobretudo nos 

ambientes naturais, em função da redução de seus habitats. 

Neste sentido, ações de acompanhamento das atividades de supressão da vegetação e o 

manejo de fauna, executadas de maneira planejada e coordenada, funcionam como uma 

ferramenta que visa o deslocamento gradual de grande parte dos animais para as áreas 

adjacentes e não afetadas pelo empreendimento. Essas medidas de manejo podem 

minimizar os impactos decorrentes da supressão vegetal sobre a fauna local. 

A promoção e orientação do deslocamento das espécies arborícolas e das que possuem 

pequena capacidade de deslocamento reduzem as chances de perda de indivíduos da 

fauna. O mesmo ocorre para as espécies com maior capacidade de dispersão, como aves 

e mamíferos de médio e grande porte, uma vez que alguns exemplares desses grupos 

podem apresentar dificuldade de fuga por desnorteamento causado pelo estresse ou 

ferimentos. 

Em resumo, as ações de acompanhamento contribuirão para facilitar a fuga dos indivíduos 

durante as atividades de supressão vegetal, auxiliando as espécies a se dispersarem para 

áreas em conectividade com outros remanescentes. 

 

 Objetivo 

O Programa de Acompanhamento da Supressão Vegetal e Manejo de Fauna tem como 

objetivo acompanhar e orientar as atividades de supressão, minimizando os efeitos 

negativos da remoção vegetal sobre a fauna por meio da combinação de diferentes ações 

que visam permitir a fuga dos animais e o salvamento e resgate daquelas que 

apresentarem dificuldades de dispersão, minimizando a perda de espécimes. Além de 

gerar dados que contribuam para a compreensão das consequências das alterações do 

ambiente sobre a fauna e de ampliar o conhecimento sobre as espécies da fauna local. 

 

 Linhas de ação 

Os funcionários responsáveis pelas ações de supressão da vegetação deverão receber 

treinamento, abordando questões relativas ao direcionamento da supressão, importância 
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do acompanhamento das atividades, primeiros socorros, como lidar com animais 

peçonhentos e espécies que podem ser encontradas no local. 

O acompanhamento das atividades de supressão deverá propiciar prioritariamente a fuga 

da fauna de forma direcionada, incluindo a dispersão de indivíduos das espécies dos 

grupos terrestres de difícil locomoção. Durante a supressão vegetal será realizado o 

afugentamento da fauna que consiste em conduzir os animais presentes na área impactada 

para as áreas adjacentes que são uma extensão do ambiente natural que será suprimido e 

que não sofrerá intervenções no curto prazo. 

Eventualmente, deverão ser resgatados animais com dificuldades de locomoção, 

entocados e expostos a danos diretos. 

Após o término das ações de supressão da vegetação, a ser executado por equipe 

habilitada e experiente, será elaborado o relatório técnico de acompanhamento das 

atividades.  

 

 Público-alvo 

Destina-se aos profissionais envolvidos nas atividades de supressão de vegetação e, em 

especial, àqueles que executarão o acompanhamento dessas atividades e o manejo da 

fauna nas áreas afetadas. 

 

 Resultados esperados 

Propiciar e facilitar a dispersão da fauna presente nas áreas afetadas, buscando-se evitar 

ou reduzir a perda de indivíduos da fauna, e proceder de forma adequada, se necessário, 

à destinação de indivíduos com dificuldades de dispersão e animais encontrados feridos 

ou mortos. 

15.3.2. Programa de Monitoramento da Fauna Silvestre 

 Justificativa/Objetivo 

A conservação da fauna silvestre é reconhecida como de vital importância na estabilidade 

biológica, na manutenção da biodiversidade, no controle biológico de pragas, na 

manutenção dos valores estéticos da natureza e nos processos de renovação da vegetação 
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nas reservas naturais.  O monitoramento em si não é pesquisa, mas auxilia nas decisões 

de manejo e fornece indicações sobre importantes temas que devem ser pesquisados. 

A fauna vertebrada terrestre é composta pelas comunidades de mastofauna, avifauna e 

herpetofauna, sendo os dois primeiros grupos bioindicadores mais eficientes nos 

monitoramentos. 

 

 Objetivo 

O programa de monitoramento e manejo da fauna silvestre tem por objetivo promover o 

acompanhamento das alterações da biodiversidade de espécies da fauna selecionando os 

grupos de maiores interesses ecológicos presentes nos remanescentes florestais existentes 

no entorno da Mina Volta Grande. 

 

 Diretrizes 

O programa contemplará os animais de maior interesse biológico, sendo fiel a 

metodologia definida, as ações previstas e sua periodicidade, a forma de divulgação e de 

disponibilização dos dados, a periodicidade dos relatórios com análise crítica dos dados 

coletados, o cronograma físico compatível com o cronograma das obras, os órgãos 

envolvidos, os responsáveis pelas ações e pela gestão do programa e a reavaliação 

periódica do programa com propostas para seu aprimoramento.  

A elaboração dos relatórios deverá ser periódica, e esses, devem consolidar as 

informações obtidas e apresentar análise crítica dos resultados, sugerindo as principais 

alterações implementadas no programa e suas consequências, a análise de seu 

desempenho e propostas para seu aprimoramento. 

 

 Público-alvo 

O público-alvo do subprograma são os profissionais envolvidos nas atividades de 

monitoramento ambiental. 

 

 Desempenho Esperado 

Espera-se que a geração de dados e informações do monitoramento da fauna durante as 

etapas de ampliação e operação da Mina Volta Grande, permita averiguar a ocorrência 
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das interferências durante a operacionalização e suas magnitudes, objetivando a adoção 

de ações de manejo em tempo apropriado, se necessário. 

 

15.3.3. Programa de Reabilitação de Áreas Degradadas - PRAD 

 Justificativa/Objetivo 

De acordo com a legislação ambiental vigente, para todo empreendimento causador de 

degradação ambiental, deverá ser realizada a reabilitação das áreas afetadas, com a 

finalidade de minimizar e controlar os impactos diagnosticados.  

A reabilitação das áreas degradadas objetiva a proteção do solo, o controle de processos 

erosivos, a revegetação das áreas desnudas e a minimização do impacto visual causado 

pelo empreendimento, possibilitando condições adequadas e seguras para a definição de 

uso futuro das áreas envolvidas.  

O objetivo principal do presente programa é apresentar as técnicas e métodos de 

recuperação atualizados, eficazes e adequados aos locais impactados, componentes da 

área diretamente afetada da Mina Volta Grande quando finalizadas, capazes de promover 

a recuperação da vegetação impactada, propiciar a estabilidade dos recursos edáficos, a 

conservação dos recursos hídricos e prevenir os processos erosivos decorrentes das obras 

de engenharia. 

Vale ressaltar que o PRAD visa atender as exigências legais, levando em consideração as 

seguintes legislações: Instruções Normativas no 04, de 13 de abril de 2011 e no 05 de 08 

de setembro de 2009; a Resolução CONAMA no 429, de 28 de fevereiro de 2011; a Lei 

Federal no 12.651, de 25 de Maio de 2012(Novo Código Florestal Brasileiro); e a NBR 

13030, de junho de 1999 (Norma do PRAD), Normas Reguladoras de Mineração – NRM 

20- Suspensão, Fechamento de Mina e retomada das Operações Mineiras; Normas 

Reguladoras de Mineração – NRM 21- Reabilitação de Áreas pesquisadas, Mineradas e 

Impactadas; Deliberação Normativa COPAM Nº 127, de 27 de Novembro de 2008. 

 

 Linhas de Ação 

Considerando que as intervenções previstas para a implantação e operação bem como os 

impactos na área em questão, o Programa de Reabilitação das Áreas Degradadas justifica-
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se para o atendimento à legislação ambiental vigente que determina a reabilitação das 

mesmas como também para a proteção do solo, o controle de processos erosivos e a 

minimização do impacto visual causado pelo empreendimento.  

A revegetação das áreas degradadas deverá ser realizada após a recomposição 

topográfica, regularização do terreno, reposição do solo de decapeamento, correção da 

fertilidade do solo, subsolagem das áreas compactadas e implantação de dispositivos de 

proteção de drenagem.  

A revegetação das áreas degradadas deverá ocorrer sempre ao término das obras, evitando 

a exposição do solo  por prolongado período de tempo e sempre no início do primeiro 

período chuvoso. 

O detalhamento do PRAD, incluindo os procedimentos metodológicos, será apresentado 

no Plano de Controle Ambiental - PCA. 

15.4. Programas do Meio Socioeconômico 

15.4.1. Programa de Comunicação Social e Informação Socioambiental 

 Justificativa/Objetivo 

Este programa tem como objetivo a criação e manutenção de um canal de comunicação 

permanentemente aberto com todas as partes interessadas durante as atividades de 

ampliação e operação do empreendimento, visando trabalhar a percepção e 

conscientização ambiental, buscar mudanças comportamentais, e atender expectativas e 

ansiedades da sociedade em geral, através de diálogo permanente, transparente e 

participativo.  

O programa se justifica tendo em vista que a AMG Mineração tem consciência de sua 

responsabilidade socioambiental e busca o desenvolvimento sustentável. 

 

 Linhas de ação 

Consiste em divulgar os principais atributos da empresa, assim como estabelecer um 

conceito único de comunicação que transmita os valores da empresa para os diversos 

públicos com os quais se relaciona: investidores, clientes, colaboradores e as 

comunidades onde atua.  
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Com essa visão, a AMG Mineração busca tornar possível que a comunicabilidade e a 

sustentabilidade caminhem juntas, e que estejam sempre voltadas para contribuir no 

crescimento e no desenvolvimento consciente, ordenado e sustentável de todas as partes 

interessadas. 

 

 Público Alvo 

O público-alvo deste programa será composto por todas as partes envolvidas, 

considerando todos os empregados próprios e de prestadores de serviços alocados, direta 

ou indiretamente, à sua implantação e operação.  

 

 Resultados esperados 

Este programa será desenvolvido propiciando o bom relacionamento entre o 

empreendedor e as comunidades próximas com as quais irá interagir, além de possibilitar 

a condução harmonizada das obras de engenharia em sintonia com o bem-estar dessas 

comunidades. 

 

15.4.2. Programa de Educação Ambiental 

 Justificativa/Objetivo 

O objetivo principal deste programa é o desenvolvimento de ações educativas, a serem 

formuladas através de um processo participativo, visando capacitar/habilitar setores 

sociais, com ênfase nos afetados diretamente pelo empreendimento, para uma atuação 

efetiva na melhoria da qualidade ambiental e de vida na região. 

O Programa de Educação Ambiental justifica-se como medida integrante das ações a 

serem implementadas no sentido de minimizar e compensar os impactos gerados pelo 

empreendimento. 

 

 Linhas de ação 

O programa consiste na disseminação do conhecimento sobre questões ambientais, a fim 

de colaborar com a conservação e utilização sustentável dos recursos naturais, sendo 

assim, as atividades do Programa de Educação Ambiental serão realizadas, com o 
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objetivo de desenvolver ações educativas a partir de processos participativos, visando 

capacitar/habilitar setores sociais, a fim de possibilitar uma atuação efetiva na melhoria 

da qualidade ambiental e de vida na região. 

O programa compreende atividades de treinamento e educação ambiental para o público 

interno, população residente no entorno do empreendimento, organizações da sociedade 

civil e professores da rede pública. 

 

 Público-alvo 

A abrangência do PEA visa atender todos os trabalhadores da empresa, trabalhadores de 

empresas contratadas, bem como as comunidades do entorno do empreendimento. 

 

 Resultados esperados 

O principal resultado esperado do Programa de Educação Ambiental é sensibilizar todo 

o quadro de trabalhadores de forma direta e indireta, para melhorar seu comportamento 

em prol da preservação e recuperação ambiental.  

Espera-se que o programa possa oferecer a oportunidade dos trabalhadores e da população 

residente nas proximidades do empreendimento adquirir conhecimentos, valores, 

atitudes, compromissos e capacidades necessárias para proteger e melhorar o meio 

ambiente. 

 

 Fases de Execução 

Este programa possui interface com todos os programas e ações já desenvolvidos pela 

AMG Mineração e será executado junto à comunidade, de acordo com os dispositivos da 

Deliberação Normativa COPAM 214/2017, onde deverá ser executado durante toda a 

vida útil do empreendimento. 

15.4.3. Programa de Priorização e Capacitação da Mão de Obra Local 

 Justificativa/Objetivo 

O programa de priorização e capacitação de mão de obra local justifica-se pelo fato de 

considerar um conjunto integrado de princípios, estratégias e medidas voltadas para o 

suprimento das necessidades do setor de contratação de serviços e de mão de obra, 



AMG MINERAÇÃO SA 

AMPLIAÇÃO MINA VOLTA GRANDE  CERN 
 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA – VOL III 

 

 

57 

 

fomentando a inserção e maximização do emprego de trabalhadores locais durante as 

etapas de ampliação e operação. Desta forma, o programa evidencia o comprometimento 

do empreendedor com a responsabilidade social. 

 

 Linhas de ação 

O Programa de Capacitação e Priorização da Mão de Obra Local contribuirá para 

potencializar impacto positivo sobre o nível de emprego, renda e arrecadação pública. 

A AMG Mineração visando atingir os objetivos de contratar o maior número possível de 

mão-de-obra dos municípios da área de influência já executa o Programa de Priorização 

e Capacitação de Mão de Obra Local no Município de Nazareno e São Tiago, 

extrapolando ainda para o município de São João del-Rei. 

 

 Resultados esperados 

Os resultados esperados pelo Programa de Priorização e Capacitação de Mão de Obra 

Local é o incremento da absorção da mão-de-obra local dos municípios da área de 

influência direta do empreendimento.  

 

 

15.4.4. Programa de Segurança do Tráfego e Medidas Socioeducativas 

 Justificativa/ Objetivo 

A etapa de expedição do produto pela rodovia LMG 841 já considera no caso da mitigação 

dos efeitos de geração de poeira, ruído e vibração, pois demanda uma atenção especial, 

face os riscos de acidentes aos demais usuários das vias e sobre os diversos segmentos da 

fauna terrestre da região. 

Para tanto será dada continuidade ao programa em questão para proteger os usuários das 

citadas vias, bem como a fauna da área, o qual contém orientações que correlacionam as 

funções de rotina desempenhadas por cada um com atitudes ecologicamente corretas.  

Considerando que a questão da segurança é uma preocupação constante da AMG 

Mineração, sendo comprovada pelos diversos programas de prevenção de acidentes da 

empresa, esta ação traz de maneira particular a conduta de empresas terceirizadas 
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responsáveis pelas obras de ampliação da Mina Volta Grande bem como as empresas 

responsáveis pelo escoamento do produto. 

 

 Linhas de ação 

Ao longo das estradas de acesso a Mina Volta Grande bem como as estradas internas 

encontram-se instaladas sinalizações no sentido de alertar aos motoristas quanto à 

realização de obras no local e o possível risco de acidentes. Dessa maneira encontram-se 

afixadas placas indicativas nas vias de acesso ao empreendimento, alertando a presença 

de máquinas e veículos pesados e o risco de acidentes.   

Também os funcionários recebem orientações rotineiramente para o caso de algum 

animal silvestre for avistado, promover a redução da velocidade e procurar desviar por 

trás do animal. É importante evitar buzinar ou usar o farol alto para afugentar o animal, 

uma vez que isso pode assustá-lo e fazer com que ele corra em direção ao veículo. 

A execução das atividades relativas à segurança remete à necessidade de 

desenvolvimento de ações de comunicação social no que tange ao repasse de informações 

para toda a comunidade adjacente bem como os residentes na sede municipal de 

Nazareno. 

A sinalização nas estradas de acesso e demais medidas de prevenção de acidentes são 

realizadas pelo setor de segurança da empresa, em concordância com as normas e critérios 

do DER-MG e DNIT. 

 

 Fase de Execução  

As medidas propostas nesse programa já se encontram implementadas e serão mantidas 

na Mina Volta Grande. 

 

15.5. Programas de Monitoramento Ambiental 

O Monitoramento Ambiental destina-se ao acompanhamento e avaliação permanente e 

sistemática, da qualidade e do desempenho das medidas e ações de controle ambiental 

implantadas na Mina Volta Grande. 
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O Programa de Monitoramento Ambiental executado na Mina Volta Grande, será 

apresentado a seguir, devendo o mesmo ser objeto de revisões periódicas para as 

adequações frente a ampliação do empreendimento.  

 

15.5.1. Programa de Monitoramento de Efluentes Líquidos e Qualidade das 

Águas Superficiais 

O presente programa tem por objetivo propiciar o controle sobre a coleta, tratamento e 

descarte das águas servidas e dos efluentes industriais, durante a implantação e operação 

do empreendimento. 

 

Pontos de Monitoramento 

Trata-se de adaptar a locação dos pontos de monitoramento já implantados para os estudos 

ambientais e constantes nas atuais operações da Mina Volta Grande. 

Os pontos de monitoramento para avaliação dos efluentes industriais e sanitários e águas 

residuárias, bem como para verificação da qualidade das águas superficiais existentes e 

propostos na ampliação é apresentado no Quadro 15.1. 

 

Quadro 15.1 - Pontos de Monitoramento de Efluentes Líquidos e Água Superficial 

– REVLO 102/2018 

IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS DE COLETA, PARÂMETROS 

ANALISADOS E A PERIODICIDADE. 

PONTO DE 

MONITORAMENTO 

PARÂMETROS 

ANALISADOS 
PERIODICIDADE 

Saída da barragem de rejeito 1 e 2 pH, sólidos em suspensão, 

sólidos sedimentáveis. 
Semestral 

Saída da barragem de rejeito 3 

Rio das Mortes a montante do 

empreendimento 

OD, pH, sólidos em 

suspensão, sólidos totais, 

Lítio total. 

 

Semestral 

Rio das mortes a jusante do 

empreendimento¹ 

Ribeirão Capão/Córrego Água 

Limpa a montante do 

empreendimento 

Ribeirão Capão/Córrego Água 

Limpa a jusante do 

empreendimento¹ 

Fossa Séptica ADM 01 Semestral 
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IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS DE COLETA, PARÂMETROS 

ANALISADOS E A PERIODICIDADE. 

PONTO DE 

MONITORAMENTO 

PARÂMETROS 

ANALISADOS 
PERIODICIDADE 

Fossa Séptica Oficina da Mina 

Coliformes 

termotolerantes, pH, 

nitrito 

Fossa Séptica Planta 01 

Fossa séptica Torre planta 1 

Fossa séptica Balança 

Fossa séptica Laboratório 

Fossa séptica Feldspato 

Fossa séptica Espodumênio 

Fossa séptica Posto Diesel 

Fossa séptica Portaria 1 

Fossa séptica Expedição 

Fossa séptica Portaria 2 

Caixa SAO Posto Diesel pH, benzeno, tolueno, 

xileno e etilbenzeno 

(BTEX). 

Semestral 
Caixa SAO Oficina da Mina 

 

Metodologia/Frequência/Parâmetros a serem analisados. 

Com periodicidade semestral as amostras são coletadas segundo os procedimentos 

estabelecidos nas normas ABNT NBR 9897 – Planejamento de Amostragem de Efluentes 

Líquidos e Corpos Receptores - Procedimento e ABNT NBR 9898 – Preservação e 

Técnica de Amostragem de Efluentes Líquidos e Corpos Receptores, bem como no Guia 

de Coleta e Preservação de Amostras de Água da CETESB (1988). 

Os resultados obtidos nas análises dos localizados no Rio das Mortes e Ribeirão Capão 

deverão ser comparados com os limites estabelecidos pela Deliberação Normativa 

Conjunta COPAM/CERH 01/2008, para águas enquadradas em Classe II.  

Os resultados dos demais pontos deverão demonstrar eficiência dos sistemas de 

tratamento e limite máximo permitido dos demais parâmetros em conformidade com a 

DN Conjunta COPAM/CERH 01/2008, para lançamento de efluentes. 

 

11. COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 

A compensação ambiental decorrente da Ampliação da Mina Volta Grande será tratada 

junto a Gerência de Compensação Ambiental – GCA do IEF e a SUPRAM Sul de Minas, 

obedecendo aos procedimentos adotados quanto ao atendimento das exigências da 

legislação. 
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A Compensação Ambiental trata-se de um instrumento inserido no processo de 

licenciamento ambiental para compensar os impactos ambientais adversos resultantes da 

ampliação do empreendimento. 

Devido às características do empreendimento, estão previstas as seguintes Compensações 

Ambientais: 

 

 Compensação Ambiental SNUC 

Quando enquadrado na Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, conhecida como Lei do SNUC, 

preconizado em seu artigo 36: 

Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de 

significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental 

competente, com fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo 

relatório – EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação 

e manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, 

de acordo com o disposto neste artigo e no regulamento desta Lei. 

(Regulamento)  

§ 10 O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta 

finalidade não pode ser inferior a meio por cento dos custos totais 

previstos para a implantação do empreendimento, sendo o percentual 

fixado pelo órgão ambiental licenciador, de acordo com o grau de impacto 

ambiental causado pelo empreendimento.  

§ 20 Ao órgão ambiental licenciador compete definir as unidades de 

conservação a serem beneficiadas, considerando as propostas 

apresentadas no EIA/RIMA e ouvido o empreendedor, podendo inclusive 

ser contemplada a criação de novas unidades de conservação.  

§ 3º Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica 

ou sua zona de amortecimento, o licenciamento a que se refere o caput 

deste artigo só poderá ser concedido mediante autorização do órgão 

responsável por sua administração, e a unidade afetada, mesmo que não 

http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=5030
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pertencente ao Grupo de Proteção Integral, deverá ser uma das 

beneficiárias da compensação definida neste artigo.  

A Lei Federal Nº. 9.985 de 18/07/2000 e os Decretos Federais Nº. 4.340 de 22/08/2002 e 

Nº. 6.848 de 14/05/2009 instituem o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza e definem a compensação ambiental de empreendimentos causadores de 

significativos impactos ambientais. A compensação ambiental poderá ser 

consubstanciada em Termo de Compromisso de Compensação Ambiental e deverá ser 

cumprida por meio de depósito de recursos financeiros em conta específica do órgão 

gestor das Unidades de Conservação beneficiárias. A Resolução CONAMA Nº. 371 de 

5/04/2006 estabelece diretrizes aos órgãos ambientais para o cálculo, cobrança, aplicação, 

aprovação e controle de gastos de recursos advindos de compensação ambiental, 

conforme a Lei Nº. 9.985, de 18/07/2000. 

O percentual do valor a ser destinado para compensação ambiental será calculado a partir 

de um instrumento específico com base técnica a ser elaborado pelo órgão ambiental 

licenciador. Ressalta-se que este valor não poderá ser superior a meio por cento (0,5%) 

dos custos totais derivados das obras de ampliação do empreendimento. 

O artigo 32, por seu turno, impõe a criação das Câmaras de Compensação Ambiental, no 

âmbito dos órgãos licenciadores. Essas Câmaras têm a finalidade de empreender análises 

e, consequentemente, propor a forma pela qual será aplicada a respectiva compensação. 

A autoridade competente deve avaliar e, eventualmente, aprovar essa proposta, de acordo 

com os estudos ambientais realizados e os percentuais definidos. 

 

 Compensação da Mata Atlântica e Compensação Florestal - Minerária  

Além da compensação ambiental prevista na Lei do SNUC, o empreendimento estará 

sujeito às compensações previstas na Lei da Mata Atlântica e pela Lei Florestal de Minas 

Gerais, conforme descrito seguir: 

 Lei Nº 11.428, de 22 de Dezembro de 2006 (Mata Atlântica) 

Art. 32: “A supressão de vegetação secundária em estágio avançado e 

médio de regeneração para fins de atividades minerárias somente será 

admitida mediante: II - adoção de medida compensatória que inclua a 

recuperação de área equivalente à área do empreendimento, com as 
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mesmas características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica e sempre 

que possível na mesma microbacia hidrográfica, independentemente do 

disposto no art. 36, da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000.  

 Lei 20.922/2013 (Nova Lei Florestal de Minas Gerais) 

Art. 75. 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.  

§ 1º A área utilizada como medida compensatória nos termos do caput 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. 

§ 2º O empreendimento minerário em processo de regularização 

ambiental ou já regularizado que ainda não tenha cumprido, até a data de 

publicação desta Lei, a medida compensatória instituída pelo art. 36 da 

Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, continuará sujeito ao cumprimento 

das obrigações estabelecidas no artigo citado.  

Neste caso, tal compensação deverá ser definida junto ao IEF e Câmara de Proteção da 

Biodiversidade (CPB) do COPAM quando da análise do processo de licenciamento 

ambiental, com base na composição dos custos de implantação do mesmo.  

 

 Compensação Florestal por Intervenção em APP 

Trata-se da compensação por intervenção ambiental em Áreas de Preservação 

Permanente, prevista na Resolução CONAMA nº 369 de 28 de março de 2006: 

Art. 5º - O órgão ambiental competente estabelecerá, previamente à 

emissão da autorização para a intervenção ou supressão de vegetação em 

APP, as medidas ecológicas, de caráter mitigador e compensatório, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9985.htm#art36


AMG MINERAÇÃO SA 

AMPLIAÇÃO MINA VOLTA GRANDE  CERN 
 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA – VOL III 

 

 

64 

 

previstas no § 4º, do art. 4º, da Lei no 4.771, de 1965, que deverão ser 

adotadas pelo requerente. 

§ 1º Para os empreendimentos e atividades sujeitos ao licenciamento 

ambiental, as medidas ecológicas, de caráter mitigador e compensatório, 

previstas neste artigo, serão definidas no âmbito do referido processo de 

licenciamento, sem prejuízo, quando for o caso, do cumprimento das 

disposições do art. 36, da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000.  

§ 2º As medidas de caráter compensatório de que trata este artigo 

consistem na efetiva recuperação ou recomposição de APP e deverão 

ocorrer na mesma sub-bacia hidrografia, e prioritariamente: 

I - na área de influência do empreendimento, ou  

II - nas cabeceiras dos rios. 

 

 Compensação Florestal por Indivíduos Isolados 

Trata-se da Compensação pela supressão dos indivíduos arbóreos isolados, prevista na 

Deliberação Normativa COPAM 114/2008. 

 Art. 6º - A reposição será efetuada com espécies nativas típicas da região, 

preferencialmente do (s) grupo (s) de espécies suprimidas, e será 

calculada de acordo com o número de exemplares arbóreos, cujo corte for 

autorizado, conforme projeto apresentado e aprovado pelo IEF/MG, na 

seguinte proporção: 

            a) Plantio de 25 mudas para cada exemplar autorizado, quando o 

total de árvores com corte autorizado na propriedade for inferior ou igual 

a 500; 

            b) Plantio de 30 mudas para cada exemplar autorizado, quando o 

total de árvores com corte autorizado for superior a 500 e inferior ou igual 

a 1000; 

            c) Plantio de 40 mudas para cada exemplar autorizado, quando o 

total de árvores com corte autorizado for superior a 1000. 

A reposição mediante o plantio de mudas deverá ser realizada nas Áreas de Preservação 

Permanente ou Reserva Legal ou em corredores de vegetação para estabelecer 

conectividade a outro fragmento, priorizando-se a recuperação de áreas ao redor de 
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nascentes, as faixas ciliares, próximo à reserva legal e a interligação de fragmentos 

remanescentes, na propriedade em questão ou em outras áreas da sub-bacia hidrográfica 

na qual está inserida a propriedade. 

O objetivo da compensação ambiental é incrementar ações positivas sobre o ambiente na 

região em que o empreendimento está inserido, como forma de também compensar os 

impactos que não podem ser minimizados ou mitigados. 

 

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi tratado neste estudo ambiental o exame dos efeitos oriundos da ampliação de uma 

atividade transformadora do meio ambiente. O aumento no consumo de minério 

principalmente de tântalo e nióbio que vem ocorrendo no setor industrial, base 

fundamental de desenvolvimento e crescimento econômico mundial, bem como nos 

demais setores da economia, justificam a ampliação da Mina Volta Grande, tendo em 

vista seu potencial em fornecer condições para o crescimento econômico e o atendimento 

às necessidades do mercado. 

Com o objetivo de conhecer em detalhe o panorama de inserção do empreendimento e o 

respectivo projeto proposto, em sua região de influência, foram produzidos os Relatórios 

Temáticos desenvolvidos por especialistas, com base em metodologias clássicas e nos 

aperfeiçoamentos gerados pelas suas próprias experiências acumuladas na elaboração de 

estudos semelhantes.  

A partir da caracterização do empreendimento e do diagnóstico elaborado, foram 

avaliados dois cenários futuros para as áreas de influência do empreendimento. O 

primeiro considerando a não implantação do empreendimento e o segundo considerando 

os impactos relacionados às suas fases de implantação, operação e desativação. 

A hipótese de não ampliação da Mina Volta Grande significará uma limitação econômica 

para a empresa AMG Mineração, necessitando assim retirar seus investimentos nos 

municípios de Nazareno e São Tiago. Essa situação representaria uma limitação dos 

benefícios trazidos pelo citado empreendimento, como geração de emprego e renda, 

incremento das atividades econômicas e aumento da arrecadação de tributos e impostos. 

Esses efeitos, que possuem abrangência regional, seriam intensamente sentidos em 

Nazareno, na medida em que a área da pilha de estéril e a alteração geométrica da Cava 

está em seu território, e certamente em São Tiago, haja vista a possibilidade de 
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contratação de mão de obra desse município devido à localização da área da barragem e 

à proximidade com o empreendimento. 

Para todas as transformações identificadas relacionadas aos aspectos ambientais reais, 

foram apresentadas, nesta fase dos estudos, em caráter conceitual, ações de controle 

desses aspectos ambientais e de mitigação e/ou compensação de impactos negativos. 

Portanto, espera-se como resultado das ações supracitadas e da implantação e operação 

do empreendimento, o estabelecimento de uma nova condição de equilíbrio, em relação 

aos meios Físico e Biótico e, em relação ao Meio Socioeconômico, a construção de uma 

conjuntura em que os benefícios decorrentes da inserção do empreendimento sejam 

percebidos pelo conjunto da sociedade. 

Os resultados obtidos foram conclusivos e capazes de induzir o processo de integração 

necessário à elaboração de um diagnóstico ambiental aprofundado e uma valoração global 

de impactos que atendem à legislação ambiental em vigor. Tais resultados, após 

exaustivas análises, apontaram para uma relação custo x benefício positiva. Relação esta, 

onde os aspectos ambientais foram os mais significativos e de maior peso, além dos 

aspectos econômicos e sociais. A análise ambiental feita por este Estudo de Impacto 

Ambiental permite visualizar que, para cada alteração detectada foi possível a proposição 

de soluções concretas para a minimização dos mais significativos impactos a serem 

causados pela ampliação do empreendimento. 

Além disso, as medidas com caráter estritamente de controle, mitigação e monitoramento 

dos impactos negativos já implantadas têm a capacidade de gerar respostas adequadas aos 

impactos previstos, de maneira que a interferência do empreendimento no meio, 

associada aos aspectos ambientais reais, ocorra dentro de limites considerados aceitáveis 

pela legislação ambiental vigente. 

Portanto, diante das razões apresentadas, a conclusão do Estudo de Impacto Ambiental- 

EIA confere a viabilidade ambiental da Ampliação da Mina Volta Grande. 

 

13. CRONOGRAMA FÍSICO 

A atividade proposta tem como finalidade a ampliação da Pilha de Estéril, alteração da 

geometria da Cava, sem o aumento da produção atual e o Alteamento da Barragem B3, 

visando a deposição de estéril e rejeito. 
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Prevista tanto na legislação mineral como na legislação ambiental, deverá ser executada 

adotando os princípios básicos do controle ambiental conforme preconizado neste estudo. 

Assim, a adoção e implementação das ações, programas e medidas mitigatórias e de 

controle ambiental de acordo com o cronograma a seguir é fundamental para a 

sustentabilidade ambiental deste empreendimento minerário. 

O cronograma do Quadro 13.1 apresenta os prazos de readequação das ações destinadas 

ao controle ambiental do empreendimento, o qual poderá ser alterado em função da 

produção e deverá implementar a maioria das ações do presente cronograma. 

 

Quadro 13.1 - Cronograma das Ações de Controle Ambiental do Empreendimento 

PROGRAMAS/AÇÕES/MEDIDAS MITIGADORAS 
TRIMESTRES * 

1º 2º 3º 

Controle da Supressão da vegetação e remoção do solo    

Controle das Obras de Terraplenagem    

Obras de drenagem/controle de processos erosivos    

Plano de Recuperação de Áreas Degradadas    

Tratamento de Efluentes Sanitários    

Gerenciamento de Resíduos Sólidos    

Tratamento de Efluentes Oleosos    

Controle de Emissão de Poeira    

Controle de Ruído     

Gestão de Segurança    

Segurança do Tráfego    

Monitoramento Ambiental    

Legenda:(*) Obtenção da LO 

 

14. EQUIPE TÉCNICA/COLABORADORES 

PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS ESTUDOS AMBIENTAIS 

Profissional Especialidade Registro de Classe 

Nívio Tadeu Lasmar Pereira Geólogo CREA MG 8783/D 

Mariana Gomide Pereira Geóloga CREA MG 94220/D 

Elisa Monteiro Marcos Bióloga CRBio 44665/04-D 

Letícia Geovanini Analista Ambiental - 

Rodrigo Pessoa Avelino Técnico em Mineração 
CREA MG 

138256/TD 

Rafaella Starling Bióloga - 
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