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RESUMO 

 

A exploração dos recursos naturais com a inserção da variável ambiental é uma 

realidade inerente a todos os projetos de mineração atualmente existentes. Esta forma de 

agir vem em busca do equilíbrio entre atender as demandas da população por minérios e 

manter a capacidade de suporte do meio ambiente. Desse modo, com a evolução das 

questões legais, foram sendo criadas normas para a cobrança da gestão ambiental, a ser 

executada por parte das empresas de mineração. Nesta dissertação é discutido um 

modelo de gestão ambiental aplicável a minerações de pequeno porte, definidas em 

função das políticas governamentais, especificamente àquelas dentro do Estado de 

Minas Gerais. Discute-se como o processo de regularização ambiental exigido pelas 

entidades governamentais estaduais pode se tornar a principal ferramenta de gestão e 

administração ambiental empresarial. O modelo de gestão proposto tem por base a 

aplicação das exigências legais impostas aos projetos de mineração, para a obtenção das 

várias licenças ambientais necessárias para a extração dos recursos minerais, como 

principal ferramenta de prevenção dos danos ambientais potenciais que poderão advir 

dessas atividades. Ao final, apresenta-se um estudo de caso, que cuida da aplicação do 

modelo de gestão proposto à Pedreira Santa Efigênia, localizada no Distrito de Antônio 

Pereira, no município de Ouro Preto, no Estado de Minas Gerais, cuja lavra está sendo 

pleiteada pela Cooperativa dos Trabalhadores da Pedreira Santa Efigênia – 

COOPERSERF. 

 

Palavras-chave: gestão ambiental, licenciamento ambiental, minerações de pequeno 

porte, políticas governamentais. 
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ABSTRACT 

 

The exploration of natural sources with the insertion of the changeable environmental 

projects which is a reality attached to all current mining projects. The goal is to get 

balance between mining population needs and protection to environment. By the legal 

subjects, new laws were created, so that it became mandatory for the mining 

corporations to follow them by the environmental management groups. This article is 

about the environmental management groups standards that were developed to watch 

small corporations, defined by the governmental politics, specially the ones into Minas 

Gerais state. It’s a topic of discussion, how the process of environmental regulation 

demanded by the government might become the main tool of environmental 

management and business administration. The example of the proposed management 

requirements is based on application of the legal demands related to the mining projects. 

The main tool utilized for environmental acquisition of protection is the various 

environmental licenses necessary for the mining operation in order to protect the 

environment. A specific case is presented at the end which deals with an example of the 

management project proposed to Pedreira Santa Efigênia, located in Ouro Preto, Minas 

Gerais state, at Antonio Pereira district, which exploitation has been requested by the 

Cooperative of Workers of Pedreira Santa Efigênia - COOPERSERF. 

 

Keywords: environmental management, environmental licencing, small mining 

corporations, governmental politics. 
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Os minerais são essenciais à sobrevivência e à qualidade de vida do ser humano e estão 

intimamente ligados à evolução histórica da Humanidade desde os primórdios, com o 

uso da pedra (Idade da Pedra) e posteriormente dos metais, com a Idade do Cobre  e a 

Idade do Ferro. 

O desenvolvimento das técnicas de exploração dos minerais no decorrer dos séculos e o 

aumento da escala de produção trouxeram como conseqüência, significativos impactos 

inerentes à atividade mineral, como a poluição – fonte de riscos para a saúde humana –, 

acidentes ambientais e a escassez de alguns recursos naturais.  

Por mais importante que a mineração seja para a humanidade e para a economia, não se 

pode ignorar que este segmento promove modificações no ambiente, em todos os meios: 

físico, biótico e socioeconômico (PRADO FILHO, 2001). 

Mundialmente, no que tange à evolução das questões ambientais, o aumento da 

conscientização dos problemas ambientais gerados pelas atividades humanas, inclusive 

a mineração, como a degradação ambiental e suas conseqüências sociais, ocorreu a 

partir de meados da década de 60, principalmente nos países desenvolvidos (VIANA, 

2007).  

As décadas seguintes, até os anos 90, foram marcadas pelas fases de normatização 

ambiental, institucionalização de políticas ambientais e assinatura de protocolos 

internacionais sobre temas ambientais globais, como a Conferência de Estocolmo, em 

1972, e a Conferência Rio 92, em 1992. 

No Brasil, sob o ponto de vista legal e normativo, a Política Nacional de Meio 

Ambiente foi instituída com a Lei Federal no 6.938/81, que estabeleceu, dentre seus 

instrumentos, a Avaliação de Impactos Ambientais – AIA e a obrigatoriedade do 

licenciamento ambiental para todos os tipos de atividades potencialmente poluidoras e 

degradadoras do meio ambiente.  

A Resolução CONAMA no 01/86 dispõe sobre as diretrizes gerais para o uso e 

implementação da Avaliação de Impactos Ambientais. Nos seus termos, todas as 

atividades de mineração estão sujeitas ao licenciamento ambiental e, dentro deste 
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processo, os titulares de direitos minerários estão obrigados a apresentar aos órgãos 

competentes os respectivos Estudos de Impacto Ambiental – EIA e Relatório de 

Impacto Ambiental – RIMA, dentro dos prazos estipulados na Resolução. 

Posteriormente, a Resolução CONAMA no 237/97 trouxe algumas mudanças e 

melhorias, tanto para a Lei Federal no 6.938/81 quanto para a Resolução CONAMA no 

01/86. 

No Estado de Minas Gerais, o fato marcante a respeito do processo de licenciamento 

ambiental advém da Deliberação Normativa COPAM no
 74/04, que estabelece critérios 

para classificação, segundo o porte e potencial poluidor, de empreendimentos e 

atividades modificadoras do meio ambiente.  

Em virtude da evolução das questões ambientais, motivada pela introdução da variável 

ambiental nas atividades de mineração, esta dissertação tem por objetivo geral a 

proposição do processo de regularização ambiental do Estado de Minas Gerais como 

instrumento de gestão ambiental empresarial, para projetos de mineração de pequeno 

porte, baseado num estudo de caso. Serão discutidos os procedimentos, as ferramentas e 

os instrumentos que auxiliarão o empreendedor na gestão ambiental da mina durante 

toda a sua vida útil, de acordo com as exigências legais.  

Os seguintes objetivos específicos foram estabelecidos para o projeto de pesquisa: 

• Levantamento dos principais impactos relacionados às atividades de 

mineração, da legislação vigente no Brasil e Minas Gerais, além de apresentar 

os tipos básicos de licenças ambientais pertinentes aos empreendimentos de 

mineração; 

• Elaboração do Planejamento Ambiental, que deve ser articulado para a 

obtenção da Autorização Ambiental de Funcionamento e das diferentes 

licenças ambientais no Estado de Minas Gerais, focado nas pequenas 

minerações; 
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• Elaborar o Gerenciamento Ambiental Integrado durante a Fase de Operação, 

com o intuito de executar a gestão dos aspectos ambientais nas pequenas 

minerações; 

• Apresentar um estudo de caso do processo de regularização ambiental estadual 

como instrumento de gestão ambiental empresarial da Pedreira Santa Efigênia, 

extração e britagem de dolomito, situado no distrito de Antônio Pereira, Ouro 

Preto/MG, pleiteada pela COOPERSEF – Cooperativa dos Trabalhadores da 

Pedreira Santa Efigênia. 

A relevância do trabalho justifica-se devido à importância das minerações de pequeno 

porte para suprir as necessidades humanas, por se tratar dos principais responsáveis pela 

disponibilização de minerais agregados para a construção civil no Brasil e no mundo.  

O resultado final é apresentado nesta dissertação de mestrado, elaborada sob a 

orientação do Prof. Dr. José Cruz do Carmo Flôres, como um dos requisitos para a 

obtenção do título de Mestre em Engenharia Mineral, através do Programa de Pós 

Graduação em Engenharia Mineral / Departamento de Engenharia de Minas, da Escola 

de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP.  

A Deliberação Normativa COPAM no
 74/04 classifica todos os tipos de atividade em 

Minas Gerais, inclusive a mineração, em pequeno, médio ou grande porte/potencial 

poluidor, de modo que a complexidade e nível de exigência do processo de 

licenciamento ambiental depende da graduação e enquadramento ao qual o 

empreendimento é inserido. 

Dessa forma, o processo de licenciamento ambiental exigido pelos órgãos públicos 

competentes, via solicitações de ordem técnica e administrativas, tornou-se o principal 

instrumento norteador de planejamento e gerenciamento ambiental integrado dos 

empreendimentos minerários. Este fato demonstra-se particularmente verdadeiro para as 

minerações de pequeno porte, devido a ausência de outros instrumentos de 

gerenciamento ambiental aplicáveis a este segmento da extração mineral. 
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Formulada a hipótese inicial, nos termos apresentados nos parágrafos anteriores, o 

projeto desenvolveu-se mediante o cumprimento das seguintes etapas: a) revisão 

bibliográfica da legislação ambiental federal vigente no Brasil; b) revisão bibliográfica 

da legislação ambiental estadual em Minas Gerais; c) contatos com instituições federais 

e órgãos ambientais estaduais encarregados da formulação e execução da legislação 

ambiental; d) visitas à mina selecionada para a execução do estudo de caso do 

planejamento e gerenciamento ambiental integrado. 

Quatro capítulos adicionais compõem esta dissertação. O Capítulo 2 apresenta uma 

breve análise dos empreendimentos de mineração de pequeno porte, mostra sua relação 

com o setor de minerais agregados, expõe a síntese dos principais impactos gerados pela 

atividade e apresenta a evolução das questões legais clássicas para a obtenção das 

licenças ambientais, bem como os seus tipos principais. 

O Capítulo 3 é dedicado à abordagem conceitual do tema e está dividido em duas partes. 

A primeira parte aborda o planejamento do projeto de mineração baseado nas 

ferramentas governamentais, com vistas na obtenção das licenças ambientais. É 

apresentada a classificação dos projetos segundo o porte e potencial poluidor / 

degradador e sua relação com o nível de complexidade do processo de regularização 

ambiental, bem como os prazos legais, custos de análise e as etapas que compõem esse 

procedimento. A segunda etapa é dedicada ao gerenciamento ambiental das atividades 

de mineração, que vem consolidar, comprovar e formalizar a execução dos programas e 

planos propostos e elaborados na fase de planejamento. 

O Capítulo 4 apresenta o estudo de caso da Pedreira Santa Efigênia, cujo pleito de lavra 

é da Cooperativa dos Trabalhadores da Pedreira Santa Efigênia – COOPERSERF, onde 

são aplicadas as ferramentas de regularização ambiental governamental como 

instrumento de gestão ambiental empresarial em uma pequena empresa de mineração. 

O Capítulo 5 apresenta as considerações finais, formuladas como resultado do estudo, 

reflexões do autor e da abordagem das questões inerentes ao processo de regularização 

ambiental. Por fim, sugerem-se alguns temas para estudos futuros e continuidade das 

pesquisas sobre o tema. 
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2.1 EMPREENDIMENTOS MINERÁRIOS DE PEQUENO PORTE E O 

SETOR DE MINERAIS AGREGADOS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL 

A mineração representa um importante segmento da economia do País, contribuindo de 

forma decisiva para o bem estar e a melhoria da qualidade de vida da população como 

um todo. Porém, é importante enfatizar que esta atividade deve ser exercida com 

responsabilidade técnica, social e ambiental, sempre em busca dos preceitos do 

desenvolvimento sustentável. A história brasileira se relaciona com o aproveitamento 

dos seus recursos minerais, que sempre contribuíram com importantes insumos para a 

economia nacional, fazendo parte inclusive da ocupação do território brasileiro. 

O perfil do setor mineral brasileiro é composto por 73% de pequenas minerações, 

considerando-se o total de empresas de mineração nacionais (DNPM, 2006). Em Minas 

Gerais, devido à ocorrência de médios e grandes depósitos minerais e a importância 

desse setor para a economia do estado, o número de minas de pequeno porte 

corresponde a 64% do total, valor abaixo do percentual nacional (Figura 1).  

 
                                                                                                            Fonte: DNPM, 2006. 

 
                                                                                                           Fonte: DNPM, 2006. 

Figura 1 – Comparação do porte dos empreendimentos minerários no Brasil e em Minas Gerais. 
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A importância da mineração em pequeno porte em confronto com as empresas de 

grande porte está associada aos seguintes benefícios potenciais (VALE, 2000 e LELLES 

et al., 2005): 

• Maior número de empregados por unidade de produto; 

• Menor demanda em termos de qualificação da mão-de-obra; 

• Menor imobilização de capital por unidade de produto; 

• Menor área de concessão para a lavra; 

• Aproveitamento de depósitos de pequena dimensão; 

• Desenvolvimento de regiões de limitado potencial econômico; 

• Maior integração e articulação com a economia regional. 

Em se tratando dos custos e desafios, os aspectos usualmente realçados são (VALE, 

2000): 

• Maior componente de informalidade; 

• Menor qualificação da mão-de-obra empregada; 

• Menor produtividade da mão-de-obra; 

• Maior intermitência na operação; 

• Padrões operacionais insatisfatórios em relação à proteção ambiental;  

• Padrões operacionais insatisfatórios em relação à segurança no trabalho. 

 

Os bens minerais mais explotados pelas pequenas minerações são os minerais agregados 

para a construção civil, com destaque para as areias, argilas, calcário, quartzitos, 

dolomito, rochas britadas e cascalho (AMADE, 2006). A construção de uma obra civil 
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(casa, edifício, estrada, hospital, escola, aeroporto) só se concretiza após a 

transformação da rocha em brita, do calcário em cimento, da areia em vidro, argamassa 

e concreto (FLÔRES, 2006).  

Os minerais agregados para a construção civil são os insumos minerais mais 

consumidos e, conseqüentemente, os mais significativos em quantidade produzidos no 

mundo (CAMPOS e FERNANDES, 2005). Apesar de serem abundantes, apresentam 

baixo valor unitário e o seu consumo é um importante indicador do perfil 

socioeconômico de desenvolvimento de um país. Em contrapartida, tal 

desenvolvimento, juntamente com a necessidade da proximidade fornecedor-

consumidor, tem aproximado a população dos empreendimentos minerários e dos 

impactos gerados pela extração do mineral, tais como emissão de poeiras, ruídos e 

vibrações (SILVA, 2005). 

Muitos dos empreendimentos de menor porte, principalmente as pequenas minerações 

de minerais agregados, trabalham na clandestinidade, e, por isso, não há estatísticas 

confiáveis sobre este segmento. O Departamento Nacional da Produção Mineral – 

DNPM carece dessas estatísticas devido à falta de uma estrutura de coleta e análise dos 

dados apurados sobre o setor, que possibilite prestar informações objetivas e confiáveis 

aos organismos envolvidos na política de planejamento urbano (REIS et al, 2005).  

Os impactos ambientais causados pela atividade de mineração ocorrem desde os 

estágios iniciais da exploração mineral e aumentam progressivamente com o 

desenvolvimento e lavra da mina e podem continuar mesmo após a desativação das 

atividades (CASSIANO, 1996). 

Embora a predominância dos empreendimentos minerários seja para os de menor porte, 

eles tendem a causar significativos impactos ambientais, devido à falta de recursos 

financeiros dos titulares para arcar com as questões ambientais e as dificuldades de 

acesso às modernas técnicas de extração, além do desconhecimento da legislação 

ambiental e minerária e da ausência de corpo técnico especializado nas atividades de 

lavra e de gestão ambiental. 
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Desse modo, a busca da conciliação da exploração racional, através da utilização das 

melhores técnicas, conhecimento geológico e viabilidade econômica, com a 

minimização dos impactos sobre o ambiente e a sociedade abre discussões sobre o 

modelo de desenvolvimento sustentável e gestão ambiental.  

Os modelos de gerenciamento dos impactos ambientais atualmente existentes são 

baseados na realidade e vivência das grandes corporações, onde há a disponibilidade de 

recursos financeiros para o levantamento de bancos de dados e a disponibilidade de 

corpo técnico especializado para a abordagem das questões. O grande desafio está na 

utilização de modelos de gerenciamento ambiental aplicáveis à realidade das 

minerações de pequeno porte, maioria em Minas Gerais e no Brasil.  

Segundo GERMANI (2000), trabalhar com empreendimentos de pequeno porte reveste-

se da maior importância, pois estes segmentos configuram-se como aqueles que 

possuem as maiores dificuldades financeiras para contratarem corpo técnico 

especializado e, portanto, têm dificuldade para gerenciar e planejar suas ações 

ambientais durante as diferentes etapas da vida do empreendimento.   

A experiência tem demonstrado que os custos são muito mais elevados e as soluções 

ambientais / medidas mitigadoras tornam-se muito mais complexas quando são 

implementadas ao fim da vida útil do empreendimento – momento em que o fluxo de 

caixa já está próximo de zero. Medidas programadas durante a fase de planejamento e 

executadas nas fases de instalação e operação têm se mostrado mais eficazes no controle 

da degradação e na efetiva proteção ambiental; e normalmente, os custos tornam-se 

menos onerosos para o investidor, uma vez que podem ser diluídos na sua 

contabilidade, ao longo de toda a vida útil da mina.  

Geralmente, o porte dos empreendimentos mineiros e visibilidade perante a sociedade 

refletem suas ações tomadas sob o ponto de vista ambiental. O comportamento 

tipicamente passivo dos pequenos empreendimentos e reativo daqueles de médio porte, 

mostra a visão “imediatista” dessas minerações, enquanto o ideal seria o comportamento 

pró-ativo, mais observado em empresas de grande porte (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Comportamento típico das minerações. 

COMPORTAMENTO CARACTERÍSTICAS 
 CONSEQÜÊNCIAS 

 (REAIS OU POTENCIAIS) 

Passivo 

- Cumprimento da legislação mediante sanções; 

- Investimento mínimo em controle ambiental; 

- Vêem as questões ambientais apenas como 

redução de lucro.  

 - Conflitos com as partes 

interessadas;  

- Riscos constantes de acidentes; 

- Multas e sanções legais; 

- Concorrência utiliza em seu 

favor o mau comportamento 

ambiental; 

- Passivos legais e ambientais; 

- Perdas financeiras e 

patrimoniais; 

- Pressão constante dos órgãos 

fiscalizadores; 

- Descrédito perante a 

sociedade; 

- Afastamento de investidores. 

Reativo 

- Procura cumprir a legislação quando exigido 

pela fiscalização; 

- Postergação máxima dos novos investimentos 

em controle ambiental; 

- Antecipação dos riscos e custos eventuais; 

- Monitoramento contínuo; 

- Investimento em controle ambiental previstos 

desde a fase de projeto. 

 
- Exposição legal; 

- Melhores resultados 

operacionais; 

- Riscos de acidentes com 

graves conseqüências 

econômicas e financeiras; 

- Exposição à concorrência. 

Pró-ativo 

- Prevenção de riscos socialmente instituída; 

- Abertura de negociação de problemas 

ambientais; 

- Medidas preventivas; 

- Risco controlado, faz auditorias e identifica 

inadimplências legais; 

- Em geral possui Sistema de Gestão Ambiental 

Integrado e eficiente. 

 
- Bom relacionamento com os 

órgãos ambientais; 

- Baixa probabilidade de 

problemas com multa e 

embargos; 

- Credibilidade com a sociedade; 

- Atrativo para investidores. 

                                                                                                                                 FONTE: Adaptado de GERMANI (2000). 
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A questão ambiental torna-se um ponto-chave para a sobrevivência das pequenas 

minerações no mercado atual, extremamente exigente. Empreendimentos que exercem 

suas atividades sem as necessárias licenças ambientais podem sofrer sanções (multas e 

embargos) oriundas dos órgãos públicos responsáveis. Na maioria dos casos, os 

recursos financeiros exauridos como conseqüência dessas penalidades vão muito além 

daqueles que seriam alocados para o funcionamento regular da empresa, através do 

licenciamento e posterior gerenciamento ambiental da atividade, podendo, em casos 

extremos, comprometer a saúde financeira da empresa de maneira irremediável. 

 

2.2 IMPACTOS AMBIENTAIS PROVOCADOS PELA MINERAÇÃO 

Se por um lado a mineração exerce um impacto positivo sobre a sociedade e economia, 

através da geração de empregos diretos e indiretos, impostos e royalties, por outro 

provoca impactos negativos ao ambiente, principalmente sobre os meios físico, biótico e 

socioeconômico.  

Segundo o conceito clássico e legal definido pela Resolução CONAMA no 01/86, em 

seu Art. 1º, “considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades 

físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de 

matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, 

afetam: (i) a saúde, a segurança e o bem-estar da população; (ii) as atividades sociais e 

econômicas; (iii) a biota; (iv) as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; (v) 

a qualidade dos recursos ambientais.” 

Alguns autores consideram como impacto ambiental apenas as alterações significativas 

ao ambiente, de tal modo que esta abordagem incorpora a materialização da ponderação 

dos impactos, através da elaboração de matrizes com a atribuição de valores numéricos 

de acordo com o nível de degradação sobre o ambiente, apesar das técnicas utilizadas 

para tal serem consideradas como extremamente subjetivas.  

Existem alguns valores de atributos das variáveis ambientais que podem ser 

representados em termos de parâmetros e regulamentos, instruídos por instrumentos 
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legais para a normatização de parâmetros ambientais. Na literatura técnica sobre o 

assunto, são reconhecidos vários métodos de avaliação e mensuração dos impactos, 

notadamente sintetizados por PRADO FILHO (2001), que qualificam e quantificam os 

impactos causados pela mineração.  

Segundo CASSIANO (1996), a determinação, a qualidade e extensão dos impactos são 

orientados pela caracterização do tipo de minério (geologia da jazida), pela tecnologia 

utilizada na lavra, pelo método de tratamento (beneficiamento) e pelas formas de 

disposição dos estéreis e rejeitos.  

A caracterização geológica da jazida, além de levantar dados sobre o mineral de 

interesse econômico a ser lavrado, gera informações secundárias como os outros 

minerais presentes na rocha, o que possibilita o conhecimento sobre o potencial de 

geração de impacto ambiental.  

Os métodos de lavra e a disposição de estéreis e rejeitos podem determinar ou até 

potencializar alguns impactos causados, bem como na etapa de beneficiamento, através 

da utilização de substâncias nocivas ao ambiente. A título de exemplo, podem ser 

citados os minérios de ouro, potencialmente perigosos, pois podem liberar metais 

pesados em seu tratamento; e a lavra de minerais sulfetados, de modo que os estéreis e 

rejeitos, quando dispostos de forma inadequada e sob a ação das intempéries, podem 

acelerar o processo de geração de drenagem ácida e, como conseqüência, a liberação de 

metais pesados para o ambiente. 

A Tabela 2 apresenta os principais impactos causados pela mineração, analisados 

qualitativa e genericamente, na qual são descritos os principais impactos causados sobre 

cada fator ambiental para os diferentes meios: físico, biótico e socioeconômico. A 

referida tabela contempla os potenciais ou reais impactos que podem ser provocados nas 

várias etapas da vida dos empreendimentos mineiros.  

É importante atentar para o fato de que a mineração não é o único tipo de atividade 

impactante do ambiente; várias outras vêm causando sérios problemas ambientais de 

degradação do solo e subsolo, entre as quais se destacam: a urbanização desordenada, 

agricultura, pecuária, construção de barragens, dentre outras (FARIAS, 2002). Porém, 
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devido às proporções e principalmente à degradação visual e estética causada, o setor 

mineral torna-se bastante visado pelos órgãos reguladores – ambientais e de mineração 

–, e pela sociedade civil.  

Assim, embora a mineração cause impactos significativos sobre o ambiente, alguns dos 

quais realmente são inevitáveis, a maioria pode ser contornada com a tomada de 

medidas de controle ambiental (MIRANDA, 1996).  
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Tabela 2 – Impactos ambientais da mineração. 

 

ETAPA MEIO VARIÁVEL OPERAÇÃO UNITÁRIA IMPACTOS 

E
X

PL
O

R
A

Ç
Ã

O
 

Físico 

Recursos Hídricos 

Sondagens 
Possibilidade de interligação de aqüíferos 
Possibilidade de contaminação dos aqüíferos 

Abertura de acessos e picadas Aumento dos índices de turbidez e possibilidade de instalação de processos 
erosivos 

Uso de maquinário Contaminação por óleos e graxas 

Atmosfera 
Sondagens 

Poeiras, gases e ruídos Abertura de acessos e picadas 
Uso de maquinário 

Solo 
Sondagens 

Instalação de processos erosivos Abertura de acessos e picadas 
Uso de maquinário 

Biótico 

Flora 
Sondagens 

Supressão de vegetação                                                                                         
Retirada da camada fértil do solo Abertura de acessos e picadas 

Uso de maquinário 

Fauna 
Sondagens 

Afugentamento das espécies Abertura de acessos e picadas 
Uso de maquinário 

Socioeconômico População 
Sondagens                                           
Abertura de acessos e picadas             
Uso de maquinário 

Alteração da qualidade ambiental (poeiras, gases e ruídos) 
Impacto visual 
Problemas de saúde 
Risco de acidentes 
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ETAPA MEIO VARIÁVEL OPERAÇÃO UNITÁRIA IMPACTOS 

A
T

IV
ID

A
D

E
 D

E
 L

A
V

R
A

 D
E

 M
IN

A
 

Físico 

Recursos Hídricos 

Transporte de partículas finas das 
áreas decapeadas pelas águas 
pluviais 

Aumento dos índices de turbidez e possibilidade de instalação de processos 
erosivos 
Alterações do regime de escoamento superficial 
Alterações da qualidade da água 
Alteração do nível do lençol freático 
Diminuição da umidade dos solos 

Desmonte, corte dos taludes e 
bancadas Alteração dos aqüíferos e dos regimes hidrológicos subterrâneos 

Atmosfera 

Transporte eólico de particulados      
Desmonte, corte dos taludes e 
bancadas    
Pilhas de estéril 

Geração de poeiras e gases de motores                                                                 
Geração de gases de explosivos                                                                             
Ruídos                                                                                                                   
Vibrações 

Solo 

Decapeamento Perda de fertilidade e processos erosivos 
Efluente da mina Contaminação do solo, em caso  de drenagem ácida 

Desmonte e carregamento 
Contaminação por óleos e graxas 
Vibração do terreno 

Biótico 

Flora 
Decapeamento  Supressão de vegetação                                                                                          

Retirada da camada fértil do solo 

Desmonte 
Dificuldade de crescimento vegetal 

Movimentação de máquinas 

Fauna 
Decapeamento Alteração dos habitats 
Desmonte e carregamento Alteração dos ecossistemas (aquáticos e terrestres) 
Movimentação de máquinas Afugentamento das espécies 

Socioeconômico População 

Decapeamento Alteração do uso do solo 
Desmonte, corte dos taludes e 
bancadas Alteração da qualidade das águas 

Efluente da mina Impacto visual 
Geração de poeiras e gases Problemas de saúde 
Geração de ruídos e vibrações Alteração da qualidade ambiental (poeiras, gases e ruídos) 
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ETAPA MEIO VARIÁVEL OPERAÇÃO UNITÁRIA IMPACTOS 

D
E

SA
T

IV
A

Ç
Ã

O
 

Físico 

Recursos Hídricos Mina, usina, pilhas de estéril e 
depósitos de rejeito 

Assoreamento 
Aumento dos índices de turbidez  
Contaminação de corpos d'água 

Atmosfera Demolição de prédios e estruturas Geração de poeiras e ruídos 

Solo Mina, usina, pilhas de estéril e 
depósitos de rejeito 

Erosão                                                                                                                   
Contaminação de corpos d'água 
 

Biótico 
Flora Mina, usina, pilhas de estéril e 

depósitos de rejeito 
Prejuízos devido à poeira 
Contaminação por possível lixiviação 

Fauna Mina, usina, pilhas de estéril e 
depósitos de rejeito Contaminação por possível lixiviação 

Socioeconômico População 

Contaminação da água e solo 
Restrições de uso 
Problemas de saúde 

Mina, usina, pilhas de estéril e 
depósitos de rejeito 

Alteração da qualidade ambiental (poeiras, gases e ruídos) 
Impacto visual 
Restrições de uso do solo 
Risco de acidentes (barragens, pilhas de estéril) 

Abandono da cidade 
Cidade fantasma 
Desemprego 
Perda de arrecadação 

Fonte: Adaptado de CASSIANO (1996). 
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2.3 LEGISLAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL 

A evolução da política ambiental no Brasil se deu em relativa consonância com o 

quadro internacional, tendo sido criada uma estrutura complexa para o seu 

desenvolvimento e implantação (ALMEIDA, 2006). 

No Brasil, a evolução da proteção ao meio ambiente se deu desde a primeira 

Constituição Republicana, promulgada em 24/02/1891, na qual foram estabelecidas 

algumas normas relacionadas ao tema, porém de forma indireta (VIANA, 2007). Em 

1934, foi observado um avanço significativo com a instituição do primeiro Código 

Florestal (Decreto-Lei no 23.793, de 23/02/1934), do Código das Águas (Decreto-Lei no 

24.043, de 10/06/1934), do Decreto-Lei no 24.645, de 10/07/1934, que coibiu os maus 

tratos a animais, além da promulgação da Constituição, em 16/07/1934. 

A Constituição outorgada em 10/11/1937 e a posterior, de 18/09/1946, praticamente 

repetiram o conteúdo da Constituição de 1934. Na Constituição de 1946, foi 

recepcionado, dentre outras leis, o Código Florestal Brasileiro (atual Lei Federal no 

4.771, de 15 de setembro de 1965). A Constituição de 1988 explicita em seu Art. 23, “É 

competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios: (...) 

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

preservar as florestas, a fauna e a flora (...).”  

Sob influência da evolução das questões ambientais na Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente, realizada em Estocolmo (1972), foi criada em 1973, no âmbito 

federal, a SEMA – Secretaria Especial de Meio Ambiente. Porém, o grande marco das 

políticas públicas de meio ambiente no Brasil veio se consolidar apenas na década de 

80, com a sanção da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, que instituiu a Política 

Nacional de Meio Ambiente, o SISNAMA – Sistema Nacional de Meio Ambiente e o 

CONAMA – Conselho Nacional de Meio Ambiente.  

Oito anos mais tarde, o Decreto Federal no 97.632, de 10 de abril de 1989, veio 

regulamentar e aperfeiçoar a Lei no 6.938/81, exigindo aos mineradores que “os 

empreendimentos que se destinam à exploração de recursos minerais deverão, quando 
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da apresentação do Estudo de Impacto Ambiental - EIA e do Relatório de Impacto 

Ambiental - RIMA, submeter à aprovação do órgão ambiental competente, plano de 

recuperação de área degradada”. 

A Lei no 6.938/81 também se destacou por estabelecer a descentralização do 

gerenciamento ambiental no país, por promover a discussão e participação do setor 

produtivo e da sociedade civil, além da edição de importantes Resoluções através do 

Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, como a Resolução no 01, de 23 de 

janeiro de 1986, que instituiu critérios básicos e as diretrizes gerais para uso e 

implementação da Avaliação de Impacto Ambiental como um dos instrumentos da 

Política Nacional do Meio Ambiente e a Resolução no 237, de 19 de dezembro de 1997, 

que efetivou o sistema de licenciamento como instrumento de gestão ambiental. 

É importante ressaltar que a Lei no 6.938/81 foi de extrema importância para a 

implantação do gerenciamento ambiental no Brasil, pois apresentou uma visão sistêmica 

dos objetivos e instrumentos voltados para a melhoria da qualidade ambiental. Assim, a 

referida lei, em seu Art. 9º, estabeleceu treze instrumentos da Política Nacional de Meio 

Ambiente, a saber: 

“I - o estabelecimento de padrões da qualidade ambiental; 

II - o zoneamento ambiental; 

III - a avaliação de impactos ambientais; 

IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras; 

V - os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção de 

tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade ambiental; 

VI - a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público 

Federal, Estadual e Municipal, tais como Áreas de Proteção Ambiental, de Relevante 

Interesse Ecológico e Reservas Extrativistas; 

VII - o Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente; 



 
 

CAPÍTULO 2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 18 

VIII - o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental; 

IX - as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas 

necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental. 

X - a instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, a ser divulgado 

anualmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis - IBAMA; 

XI - a garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente, obrigando-se 

o Poder Público a produzi-las, quando inexistentes; 

XII - o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou 

Utilizadoras dos Recursos Ambientais; 

XIII - instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão ambiental, seguro 

ambiental e outro”. 

É de fácil percepção que, entre os instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, 

alguns – mais que outros – revestem-se de graus maiores de complexidade, seja na sua 

formulação, seja na sua aplicação, de tal modo que não foram ainda suficientemente 

formulados (MILARÉ, 2007). Dentre os instrumentos citados, os mais efetivos são, sem 

dúvida, o licenciamento ambiental e a avaliação de impactos ambientais (PRADO 

FILHO e SOUZA, 2004). 

A Resolução CONAMA no 01/86 dispõe sobre as diretrizes gerais para o uso e 

implementação da Avaliação de Impacto Ambiental – AIA como um dos instrumentos 

da Política Nacional de Meio Ambiente, preceituando em seu escopo que as atividades 

de mineração são obrigadas ao processo de licenciamento ambiental, sendo 

imprescindível a apresentação do Estudo de Impacto Ambiental – EIA e respectivo 

Relatório de Impacto Ambiental – RIMA ao órgão ambiental licenciador competente, 

cabendo a ele analisá-lo e aprová-lo.  

Portanto, no âmbito do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, o 

licenciamento ambiental é o principal instrumento de controle ambiental dos 
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empreendimentos potencialmente poluidores/degradadores do ambiente, entre eles 

incluída a mineração; e a Avaliação de Impacto Ambiental é um instrumento de tomada 

de decisão, dentro e fora do processo de licenciamento, sendo o EIA/RIMA apenas um 

de seus elementos, talvez o mais importante. 

 

2.3.1 LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO ÂMBITO FEDERAL 

A Resolução CONAMA no 237/97 trouxe algumas mudanças e melhorias, tanto para a 

Lei Federal no 6.938/81 quanto para a Resolução CONAMA no 01/86, com o objetivo de 

efetivar a utilização do sistema de licenciamento ambiental como instrumento de gestão 

ambiental. 

O licenciamento ambiental obedece a preceitos legais e normas administrativas ligadas 

e impostas aos empreendimentos que causem ou possam causar alterações significativas 

ao meio, com repercussões sobre a qualidade ambiental, como é o caso dos 

empreendimentos de mineração.  

De acordo com a Resolução CONAMA no 237/97, em seu Art. 1º, o licenciamento 

ambiental é o “procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente 

licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e 

atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente 

poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação 

ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas 

aplicáveis ao caso.” 

Segundo MILARÉ (2007), o licenciamento ambiental é um ato único, de caráter 

complexo, que envolve os diversos órgãos do SISNAMA, que deverá ser precedido de 

estudos técnicos que subsidiem sua análise, inclusive o EIA/RIMA, sempre que 

constatada a significância do impacto ambiental.  

A Resolução CONAMA no 237/97 entrevê, em seu Art. 10º, pelo menos oito fases para 

o processo de licenciamento, a saber: (i) definição pelo órgão ambiental competente, 

com a participação do empreendedor, dos documentos, projetos e estudos ambientais, 
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necessários ao início do processo de licenciamento; (ii) requerimento da licença 

ambiental pelo empreendedor, acompanhado dos documentos, projetos, estudos 

ambientais pertinentes e seu anúncio público; (iii) análise pelo órgão ambiental 

competente, integrante do SISNAMA, dos documentos, projetos e estudos ambientais 

apresentados e a realização de vistorias técnicas, se necessárias; (iv) solicitação de 

esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental licenciador; (v) realização ou 

dispensa de audiência pública; (vi) solicitação de esclarecimentos e complementações 

decorrentes de audiências públicas; (vii) emissão de parecer técnico conclusivo e, 

quando couber, parecer jurídico; (viii) deferimento ou indeferimento do pedido de 

licença com a devida publicidade.  

Em caso de parecer favorável do órgão licenciador, esta fase de emissão da licença 

desdobra-se em quatro tipos principais: 

a) Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento do 

empreendimento ou atividade, atestando sua viabilidade ambiental ou 

estabelecendo requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nos próximos 

passos de sua implementação; 

b) Licença de Instalação (LI) – expressa o consentimento para o início da instalação 

do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos 

planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle 

ambiental e demais condicionantes; 

c) Licença de Operação (LO) – manifesta concordância com a operação da atividade 

ou empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das 

licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes; 

d) Revalidação da Licença de Operação – todas as licenças acima possuem prazos 

de validade determinados pelos órgãos ambientais. A licença de operação 

necessita ser revalidada, para que o empreendimento possa dar continuidade às 

suas atividades. 
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Para os casos de fechamento de mina, o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – 

PRAD veio sendo considerado como Plano de Fechamento de Mina, associado à norma 

ABNT NBR 13.030 – Elaboração e Apresentação de Projeto de Reabilitação de Áreas 

Degradadas pela Mineração. Entretanto, segundo LIMA et al. (2006), os PRADs se 

limitam a projetos de reconformação topográfica e revegetação de áreas degradadas, se 

posicionando distantes de constituírem um Plano de Fechamento de Mina, que deve 

conter, além de outros estudos, o PRAD e o Plano de Descomissionamento. 

Essa discussão sobre fechamento de mina em Minas Gerais evoluiu e culminou na 

elaboração da Deliberação Normativa COPAM nº 127, de 27 de Novembro de 2008, 

que estabelece diretrizes e procedimentos para avaliação ambiental da fase de 

fechamento de mina. 

 

2.3.2 CARACTERÍSTICAS DAS LICENÇAS AMBIENTAIS 

As licenças ambientais possuem três características principais: 

• Exigência de uma avaliação prévia dos possíveis impactos causados, que se 

consubstancia no EIA/RIMA, para a obtenção da Licença Prévia – LP, sempre 

que o empreendimento passível de licenciamento puder causar impacto 

significativo; 

• Desdobramento do licenciamento ambiental em três subespécies de licença – 

prévia, instalação e operação – com o objetivo de melhor detectar, monitorar, 

mitigar e compensar os impactos ambientais ou reais; 

• Prazos de validade da licença ambiental, definidos pelo órgão licenciador, 

obrigando o empreendedor a buscar a renovação da mesma, vinculada ao 

cumprimento dos aspectos ambientais relacionados com a atividade 

potencialmente poluidora, principalmente a mitigação e compensação dos 

impactos ambientais. 
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No âmbito federal, de acordo com o Art. 4º da Resolução CONAMA no 237/97, 

“compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

- IBAMA, órgão executor do SISNAMA, o licenciamento ambiental, a que se refere o 

artigo 10 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, de empreendimentos e atividades 

com significativo impacto ambiental (...)”. 

 

2.4 LEGISLAÇÃO AMBIENTAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS 

A legislação ambiental em Minas Gerais advém de meados do século XX, sendo o 

marco inicial assinalado com a criação do Instituto Estadual de Florestas – IEF, através 

da Lei no 2.606, de 5 de janeiro de 1962 (VIANA, 2007).  

A organização de uma estrutura técnico-científica em Minas Gerais voltada para os 

problemas relacionados ao meio ambiente tem origem na Fundação João Pinheiro – FJP 

com a criação, em 1975, da Diretoria de Tecnologia e Meio Ambiente – DTMA 

(FEAM/FJP, 1998). 

A FJP foi instituída em 1969 para atuar no planejamento e desenvolvimento estadual, 

nos campos da economia e administração pública. O Centro Tecnológico de Minas 

Gerais – CETEC foi fundado em 1972, para o desenvolvimento de pesquisa tecnológica, 

principalmente nos setores de mineração, metalurgia e minerais não-metálicos. Estas 

duas instituições constituíram a base para o sistema estadual de gestão ambiental, 

instituído em meados da década de 1970. 

Em 1976, foi criada a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia – SECT, que em 

1987, através da Lei no 9.514 foi transformada em Conselho Estadual de Política 

Ambiental – COPAM que possuía, a partir de então, poder deliberativo. 

A Fundação Estadual de Meio Ambiente – FEAM foi instituída em 1987, pela Lei no 

9.525, que no mesmo ano aprovou o Decreto no 28.170, que regulamentou o 

Departamento de Recursos Hídricos – DRH. Dez anos mais tarde o DRH foi 

transformado no Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM, pela Lei no 12.584 e 
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incorporado, juntamente com o IEF, ao Sistema Estadual de Meio Ambiente – 

SISEMA.  

Atualmente, o SISEMA em Minas Gerais é composto pela Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD, Instituto Estadual de Florestas – 

IEF, Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM e Fundação Estadual de Meio 

Ambiente – FEAM. A SEMAD é responsável pela coordenação do SISEMA, com as 

funções de planejar, executar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do Estado 

relativas à proteção e à defesa do meio ambiente, à  gestão dos recursos hídricos e à 

articulação das políticas de gestão dos recursos ambientais para o desenvolvimento 

sustentável.  

Até o ano de 2007, os processos de licenciamento ambiental de todo o estado eram 

centralizados e analisados pela FEAM, situada em Belo Horizonte. A partir de 2007, a 

SEMAD foi descentralizada através da criação das Superintendências Regionais de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SUPRAM’s, localizadas em cidades 

estratégicas do estado, totalizadas até o momento em 8 regionais mais a central 

localizada na capital Belo Horizonte (Figura. 2).  

 
                                                    Fonte: http://www.semad.mg.gov.br 

Figura 2 – Localização das sedes das SUPRAM’s com suas respectivas áreas de abrangência regional. 
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As SUPRAM’s têm por finalidade, além de agilizar os prazos de análise das licenças e 

efetuá-las de modo mais integrado e interdisciplinar, planejar, supervisionar, orientar e 

executar as atividades relativas à política estadual de proteção do meio ambiente e de 

gerenciamento dos recursos hídricos formulados e desenvolvidos pela SEMAD, dentro 

de suas áreas de abrangência territorial. 

Nos procedimentos relativos aos processos de regularização ambiental, as SUPRAM’s 

subordinam-se administrativamente à SEMAD e tecnicamente à FEAM, ao IEF e ao 

IGAM. As SUPRAM’s têm analisado os processos de licenciamento ambiental de 

forma integrada, de modo que existem representantes dos diferentes órgãos para analisar 

os procedimentos técnicos e jurídicos do licenciamento ambiental, processos de 

Autorização para Exploração Florestal – APEF, de Averbação de Reserva Legal e de 

outorga para uso dos recursos hídricos, em cada sede regional. Anteriormente à criação 

das SUPRAM’s, os processos eram analisados em sedes específicas e separados, 

prejudicando a análise integrada das possíveis alterações causadas pelos 

empreendimentos. 

Partindo do entendimento da legislação ambiental federal e estadual e do organograma 

das entidades ambientais envolvidas, pode-se compreender então como se dá o 

procedimento de planejamento e gerenciamento ambiental baseado no nível 

governamental. No capítulo seguinte será detalhado o processo de regularização 

ambiental no Estado de Minas Gerais e como ele pode ser utilizado como a principal 

ferramenta de organização, planejamento e gerenciamento para empreendimentos de 

pequeno porte, devido a carência de modelos de gestão ambiental empresarial 

facilmente aplicáveis para estes projetos de mineração. 
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A mineração constitui a principal base de recursos materiais e importante fonte 

energética, de modo que não há como se pensar em qualidade de vida e 

desenvolvimento econômico sem a utilização dos recursos minerais. Dessa forma, 

torna-se notória a necessidade de se compatibilizar a atividade de extração mineral e o 

uso sustentável do meio ambiente.  

Assim, a implantação de instrumentos que subsidiem o planejamento e gerenciamento 

das questões ambientais surge para incorporar de vez a variável ambiental nas empresas 

de mineração, em busca do equilíbrio entre as demandas por minérios e a capacidade de 

suporte do meio ambiente. 

A gestão e administração ambiental podem ser discutidas em nível empresarial ou 

governamental (SANCHEZ, 1994). No caso das empresas são discutidos instrumentos e 

métodos de gerenciamento ambiental, definidos em função das políticas 

governamentais, pressões da sociedade civil e condições de mercado. Os instrumentos 

governamentais são elaborados pelas agências reguladoras e visam à melhoria e 

prevenção da degradação da qualidade ambiental através do estabelecimento de normas 

e padrões ambientais, emissões de licenças, multas e sanções penais (MECHI, 1999). 

Nesse sentido, discute-se neste capítulo como o processo de regularização ambiental 

exigido pelas entidades governamentais estaduais pode se tornar a principal ferramenta 

de gestão e administração ambiental empresarial.  

O modelo de gestão proposto baseia-se na aplicação das exigências legais que tangem 

os projetos de mineração para a obtenção das várias licenças ambientais, como principal 

ferramenta de controle das variáveis ambientais.  

Nesta dissertação aborda-se a gestão ambiental integrada de empreendimentos mineiros 

de pequeno porte, no Estado de Minas Gerais, considerando-se duas etapas distintas: 

• Planejamento Ambiental: feito na etapa inicial do projeto de mineração, visa 

orientar como se proceder para a concessão das diversas licenças ambientais. Os 

instrumentos de Planejamento Ambiental têm caráter preventivo, pois buscam 
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compilar informações sobre a caracterização da jazida, métodos de lavra 

empregados, o levantamento dos impactos potenciais ou reais e a proposição de 

medidas mitigadoras; 

• Gerenciamento Ambiental: executado a partir da instalação e operação do 

projeto de mineração, são ações que buscam a minimização, o controle e o 

monitoramento dos impactos potenciais ou reais levantados na fase de 

concepção do projeto, com base nas informações geradas na etapa de 

Planejamento Ambiental. 

 

Existem algumas conceituações acerca da administração empresarial das questões 

ambientais que não fazem distinção da etapa de planejamento ambiental, ou consideram 

implicitamente o conceito de planejamento ao de gerenciamento (CASSIANO, 1996). 

Este fato é comum em empresas de mineração que incorporam a variável ambiental 

após já operarem há algum tempo, implantando apenas medidas corretivas. 

 

3.1 PLANEJAMENTO AMBIENTAL 

O planejamento ambiental pode ser entendido como a antecipação que define as 

diretrizes para o uso sustentável e racional de um recurso natural, pautado no fator 

ambiental como determinante do processo de decisão. No caso de sua utilização em 

empresas privadas a sua concretização se faz através da composição de programas 

ambientais (SANTOS e NASCIMENTO, 1992).  

Esses programas estão inseridos dentro de um processo técnico e administrativo de 

regularização ambiental exigido pelos órgãos ambientais e necessários aos projetos de 

mineração para as concessões, principalmente, das Licenças Prévia, de Instalação e 

Operação, assim como das liberações para uso dos recursos hídricos e intervenção ou 

supressão de vegetação. 
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A seguir são apresentados os procedimentos necessários para a obtenção das várias 

licenças ambientais, consideradas como importante ferramenta de planejamento 

ambiental empresarial, tendo em vista a extensa arquitetura dos vários atores envolvidos 

no processo de regularização ambiental. 

 

3.1.1 CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS DE MINERAÇÃO PERANTE A 

DELIBERAÇÃO NORMATIVA COPAM NO 74/04 

O nível de complexidade do processo de regularização ambiental em Minas Gerais se dá 

através da classificação dos projetos de mineração quanto ao porte e potencial poluidor. 

Entretanto, antes de entrar no mérito dessa questão, apresenta-se um breve histórico da 

legislação ligado a este tema. 

O Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM, especificamente ligado às 

atividades de mineração, expediu a Deliberação Normativa – DN no 01/89, que buscou 

compatibilizar o exercício da atividade de extração e beneficiamento de minerais com as 

questões vinculadas à proteção ambiental.  

Posteriormente, a Deliberação Normativa COPAM no 01/90 estabeleceu a classificação 

de porte/potencial poluidor de empreendimentos modificadores do ambiente e os 

critérios e custos de análises de pedidos de licenciamento. Para empreendimentos de 

mineração, os parâmetros utilizados nessa classificação basearam-se nos parâmetros 

como a área útil e número de empregados, de modo que foram levantados dezesseis 

tipos de fontes de poluição, divididos em pesquisa mineral e para cada metodologia de 

lavra – subterrânea, céu aberto e aluvião. 

Com o avanço dos conceitos sobre meio ambiente, 14 anos mais tarde, a DN COPAM 

no 01/90 foi substituída pela DN COPAM no
 74, de 9 de setembro de 2004, que pode ser 

considerada uma das normas mais importantes desta década sobre processos de 

regulamentação ambiental no Estado de Minas Gerais.  
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A DN COPAM no
 74/04 estabeleceu critérios para classificação dos empreendimentos, 

segundo o porte e potencial poluidor. Os empreendimentos foram organizados em 8 

tipos de atividade (de A a G), conforme a lista a seguir: 

• Listagem A – Atividades Minerárias; 

• Listagem B – Atividades Industriais / Indústria Metalúrgica e Outras; 

• Listagem C – Atividades Industriais / Indústria Química; 

• Listagem D – Atividades Industriais / Indústria Alimentícia; 

• Listagem E – Atividades de Infra-Estrutura; 

• Listagem F – Serviços e Comércio Atacadista; 

• Listagem G – Atividades Agrossilvipastoris. 

 

A Listagem A – Atividades Minerárias é subdividida em seis tipologias distintas. São 

elas: 

• Lavra subterrânea; 

• Lavra a céu aberto; 

• Extração de Areia, Cascalho e Argila, para utilização na construção civil; 

• Extração de água mineral ou potável de mesa; 

• Unidades Operacionais em área de mineração, inclusive unidades de tratamento 

de minerais; 

• Exploração e extração de gás natural ou de petróleo. 
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Cada uma dessas seis tipologias também é subdividida, de acordo com as suas 

peculiaridades, de modo que existe um total de 22 tipologias possíveis de 

empreendimentos de mineração. 

Para a classificação do porte dos empreendimentos minerários dessas 22 tipologias 

existentes, o principal parâmetro utilizado é a produção bruta, mensurada ora em 

toneladas por ano (caso do minério de ferro), ora m3 por ano (caso da extração de areia e 

cascalho) e para o caso de água mineral em litros por ano. Foram utilizados ainda outros 

parâmetros para a determinação do porte, como área útil em hectares (para pilhas de 

estéril) e extensão em km (estradas para transporte de minério). 

Quanto ao potencial poluidor / degradador, este subdivide-se em três tipos: pequeno (P), 

médio (M) ou grande (G). Em função das características intrínsecas de cada atividade, o 

potencial poluidor/degradador é o obtido pelo julgamento dos potenciais impactos 

ambientais sobre a água, ar e solo, pré-estabelecidos para cada atividade desenvolvida, 

de acordo com as características ambientais dos empreendimentos. Para efeito de 

simplificação, incluem-se no potencial poluidor sobre o ar os efeitos de poluição sonora, 

e sobre o solo, os efeitos nos meios biótico e socioeconômico. A Tabela 3 apresenta os 

possíveis cruzamentos entre as variáveis ambientais para a obtenção do potencial 

poluidor / degradador geral. 

Tabela 3 – Potencial poluidor / degradador geral baseado nos possíveis cruzamentos das variáveis 
ambientais. 

VARIÁVEL AMBIENTAL POTENCIAL POLUIDOR / 
DEGRADADOR GERAL AR ÁGUA SOLO 

P P P P 
P P M P 
P P G M 
P M M M 
P M G M 
P G G G 
M M M M 
M M G M 
M G G G 
G G G G 

Fonte: DN COPAM no 74/04. 
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Assim, a DN COPAM no
 74/04 classifica os empreendimentos em seis classes possíveis, 

em ordem crescente, através do cruzamento do porte com o potencial poluidor / 

degradador da atividade, conforme apresentado: 

• Classe 1  

i. pequeno porte e pequeno potencial poluidor / degradador; 

ii. pequeno porte e médio potencial poluidor / degradador. 

• Classe 2  

i. médio porte e pequeno potencial poluidor / degradador. 

• Classe 3  

i. pequeno porte e grande potencial poluidor / degradador; 

ii. médio porte e médio potencial poluidor / degradador. 

• Classe 4  

i. grande porte e pequeno potencial poluidor / degradador. 

• Classe 5  

i. médio porte e grande potencial poluidor /degradador; 

ii. grande porte e médio potencial poluidor / degradador. 

• Classe 6  

i. grande porte e grande potencial poluidor ou degradador. 

 

Podem-se sintetizar as seis classes, segundo o cruzamento do porte e potencial poluidor 

degradador geral, conforme demonstra a Tabela 4. 
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Tabela 4 – Classificação dos empreendimentos conforme DN COPAM no
 74/04. 

  

POTENCIAL POLUIDOR/DEGRADADOR 
GERAL 

P M G 

PORTE DO EMPREENDIMENTO 

P 1 1 3 

M 2 3 5 

G 4 5 6 
                                                                         P = Pequeno, M = Médio, G = Grande                                              

Fonte: Adaptado de DN COPAM no
 74/04. 

 

3.1.2 CLASSIFICAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS MINERÁRIOS, 

TIPOS DE LICENÇAS E NÍVEL DE EXIGÊNCIA DO PROCESSO 

DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL  

A classificação do porte e potencial poluidor/degradador dos empreendimentos, 

apresentada nos parágrafos anteriores, indica o nível de complexidade que o processo de 

licenciamento ambiental e, conseqüentemente, do seu planejamento.  

O nível de exigência dos estudos técnicos necessários para a concessão das licenças 

ambientais aumenta gradualmente da menor para a maior classe. Entretanto, 

independentemente da classe em que o projeto de mineração está inserido, devem ser 

comprovadas: 

• Autorização para Exploração Florestal – APEF; 

• Averbação de reserva Legal para áreas rurais; 

• Outorga para uso de recursos hídricos. 

 

A outorga é o instrumento fornecido pelo Estado que autoriza o uso dos recursos 

hídricos. A Autorização para Exploração Florestal – APEF é a autorização prévia para 
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qualquer intervenção em vegetação ou em áreas legalmente protegidas no Estado de 

Minas Gerais. Segundo a Lei Estadual no 14.309, de 19 de junho de 2002, o conceito de 

Reserva Legal diz que é “a área localizada no interior de uma propriedade ou posse 

rural, ressalvada a de preservação permanente, representativa do ambiente natural da 

região e necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e 

reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e 

proteção da fauna e flora nativas, equivalente a, no mínimo, 20% (vinte por cento) da 

área total da propriedade”. Existe todo um procedimento técnico-administrativo para a 

criação e averbação da reserva legal. 

O Decreto Estadual no 44.309, de 5 de junho de 2006, além de outras atribuições, foi 

elaborado para normatizar o processo de licenciamento ambiental e a autorização 

ambiental de funcionamento em Minas Gerais. Esse documento, associado à DN 

COPAM no
 74/04, dispensa alguns empreendimentos do licenciamento ambiental e 

simplifica os procedimentos para outros, através da concessão, por exemplo, da Licença 

Prévia e de Instalação concomitantes. 

 

3.1.2.1 PROJETOS DE MINERAÇÃO – GRUPO DE CLASSES 1 E 2 

Os empreendimentos inseridos nas Classes 1 e 2 são considerados como de impacto 

ambiental não significativo e ficam dispensados do licenciamento ambiental, porém 

sujeitos à Autorização Ambiental de Funcionamento – AAF.  

Entretanto, essa autorização só é efetivada após comprovação da regularidade da APEF, 

da Averbação de Reserva Legal e da outorga de direito de uso de recursos hídricos, 

quando necessários.  
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3.1.2.2 PROJETOS DE MINERAÇÃO – GRUPO DE CLASSES 3 E 4 

Os projetos de mineração de Classes 3 a 6 ficam obrigados a passarem pelo processo de 

licenciamento ambiental. Aqueles de Classes 3 e 4 podem solicitar as Licenças Prévia e 

de Instalação concomitantes.  

Os estudos técnicos necessários para a regularização ambiental são simplificados, 

contemplados pelo Relatório de Controle Ambiental – RCA e o Plano de Controle 

Ambiental – PCA. Devem ser, ainda, apresentadas as comprovações da APEF, 

Averbação de Reserva Legal e a outorga de direito de uso de recursos hídricos, quando 

couberem ao caso.  

É por meio do RCA que o minerador identifica os potenciais efeitos ambientais 

decorrentes da instalação e da operação do empreendimento para o qual está sendo 

requerida a licença. Em linhas gerais, o RCA deve conter, no mínimo, (i) a 

caracterização geral do empreendimento; (ii) descrição do processo produtivo; (iii) 

caracterização dos impactos reais e potenciais – efluentes do processo, líquidos e 

atmosféricos, resíduos sólidos, ruídos e esgoto sanitário, entre outros; (iv) 

caracterização da área de influência do projeto de mineração. 

Dessa forma, o RCA torna-se o documento norteador das ações a serem empreendidas 

no PCA, documento que busca solucionar os problemas detectados, no sentido de 

mitigar, controlar e monitorar os impactos ambientais decorrentes da atividade mineral. 

O PCA apresenta os planos e projetos capazes de prevenir e/ou controlar os impactos 

ambientais decorrentes da instalação e da operação do empreendimento para o qual está 

sendo requerida a licença, bem como para corrigir as não conformidades ambientais 

identificadas durante a operação. 

 

3.1.2.3 PROJETOS DE MINERAÇÃO – GRUPO DE CLASSES 5 E 6 

Os empreendimentos de Classes 5 e 6, considerados os de maior porte e potencial 

poluidor, seguem o processo convencional para a obtenção das licenças ambientais, 
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obedecendo à cronologia de obtenção da Licença Prévia – LP, seguida da Licença de 

Instalação – LI e posteriormente, da Licença de Operação – LO. Para obtenção da LP, 

devem ser apresentados o EIA/RIMA, juntamente com a comprovação da APEF, da 

Averbação de Reserva Legal e da outorga de direito de uso de recursos hídricos, quando 

necessários.  

Ainda de acordo com o Decreto Federal no 97.632/89, deve ser apresentado o Plano de 

Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD, normatizado pela ABNT NBR no 

13.030/2007 – Elaboração e Apresentação de Projeto de Reabilitação de Áreas 

Degradadas pela Mineração, embora as entidades governamentais de Minas Gerais não 

têm exigido tal documentação para a concessão das licenças ambientais. 

O EIA deve ser elaborado por equipe multidisciplinar, com o objetivo de demonstrar a 

viabilidade ambiental do empreendimento ou atividade a ser instalada (RESOLUÇÃO 

CONAMA No 01/86). O RIMA explicita as conclusões do EIA e é redigido em 

linguagem acessível, devidamente ilustrado com mapas, gráficos e tabelas, de forma a 

facilitar a compreensão de todas as conseqüências ambientais e sociais do projeto por 

parte de todos os segmentos sociais interessados, principalmente a comunidade da área 

afetada pelo empreendimento mineiro. 

Para a obtenção da LI devem ser apresentados os programas ambientais contidos no 

PCA, com base nos levantamentos elaborados pelo EIA (BRUSCHI e PEIXOTO, 

2000). Para a concessão da LO deve ser comprovada a execução dos programas 

contidos no PCA. 

Como resumo dos itens supracitados, a Tabela 5 apresenta as peculiaridades no 

processo de regularização ambiental, de acordo com os grupos de classes. 
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Tabela 5 – Peculiaridades no Processo de Regularização Ambiental, por Grupos. 

GRUPOS PECULIARIDADES 

Classes 1 e 2  AAF  

Classes 3 e 4  LP e LI Concomitantes 

Classes 5 e 6  Licenciamento Convencional (LP, LI e LO separadamente) 

  

3.1.3 PRAZOS DE VIGÊNCIA DA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL DE 

FUNCIONAMENTO E DAS LICENÇAS AMBIENTAIS 

A elaboração de um cronograma físico de cumprimento dos prazos exigidos pelo órgão 

ambiental está entre os principais mecanismos do planejamento ambiental. A gestão de 

prazos deve ser controlada de forma eficaz, pois o minerador é requerido a apresentar 

documentos de ordem técnica e jurídica durante todo o processo de regularização 

ambiental, que pode durar alguns anos. Além do mais, as licenças possuem prazos de 

vigência diferentes, inclusive a APEF e a outorga para uso de recursos hídricos. 

Para o caso das APEFs, geralmente as autorizações possuem prazo de validade de 6 

meses, renováveis por mais duas vezes com o mesmo prazo, sem que o minerador tenha 

que elaborar novos estudos. Concluído esses prazos, o minerador é obrigado a elaborar 

novos estudos e passar pela análise e aprovação de um novo processo de APEF. Quando 

a COOPERSERF, objeto deste estudo, for solicitar a utilização para uso dos recursos 

hídricos, os processos de outorga geralmente possuem prazo de validade de 5 anos. 

Segundo a DN COPAM no 17, de 17 de dezembro de 1996, os prazos das licenças 

ambientais são os seguintes: 
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• LP: até 4 anos; 

• LI: até 6 anos; 

• LO: 8, 6 ou 4 anos, de acordo com o Anexo I à Deliberação Normativa COPAM 

nº 1, de 22 de março de 1990. 

 

Para a LP e LI devem corresponder ao prazo previsto no cronograma constante do Plano 

de Controle Ambiental aprovado, para implantação da atividade ou empreendimento, 

incluindo o respectivo sistema de controle e qualquer outra medida mitigadora do 

impacto ambiental prevista para estas fases. 

 

3.1.4 PRAZOS DE ANÁLISE DOS PROCESSOS PELOS ÓRGÃOS 

AMBIENTAIS 

Outro fato importante que deve ser de conhecimento do empreendedor são os prazos de 

análise dos processos de licenciamento pelo órgão ambiental, pois propicia ao 

minerador condições de planejar e programar suas ações, inclusive a própria concepção 

do projeto de mineração, visto que o empreendimento não pode funcionar sem a prévia 

concessão das licenças. 

Segundo o Sistema Integrado de Informações Ambientais – SIAM, independente do tipo 

de licença requerida, o prazo regimental para que o órgão ambiental se manifeste acerca 

do requerimento é de até seis meses, ressalvada a hipótese de requerimentos instruídos 

por EIA/RIMA, quando o prazo é de até 12 meses (FEAM, 2008).  

Com relação aos requerimentos de revalidação de LO, o prazo regimental é de até 90 

dias. Não é computado nesse prazo o tempo gasto pelo empreendedor para apresentar 

informações complementares, quando solicitadas pelo órgão ambiental.  
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Para Autorizações Ambientais de Funcionamento, quando comprovada a outorga para 

uso de recursos hídricos, APEF e Reserva Legal, o prazo de análise regimental é de 30 

dias. 

 

3.1.5 LICENCIAMENTO PREVENTIVO E CORRETIVO 

Para os empreendimentos de Classe 3 a 6, existem dois modos de se obter a licença 

ambiental, de acordo com a fase executiva em que se encontra o empreendimento. 

Quando o requerimento de licença for apresentado ainda na fase de planejamento, ou 

seja, antes que ocorra qualquer intervenção no local do futuro projeto, diz-se que está 

ocorrendo o Licenciamento Preventivo.  

Quando o empreendimento mineiro encontra-se na fase de implantação ou mesmo de 

operação, por ocasião do requerimento da licença, diz-se que está ocorrendo o 

Licenciamento Corretivo. Neste caso, pode-se obter a Licença de Instalação Corretiva – 

LIC ou a Licença de Operação Corretiva – LOC. 

 

3.1.6 ETAPAS DA REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL 

O processo de regularização ambiental no Estado de Minas Gerais é automatizado pelo 

Sistema Integrado de Informação Ambiental, permitindo agilidade na emissão de 

formulários e interface de comunicação entre todas as entidades da Secretaria de Estado 

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD. A seguir são 

apresentados, resumidamente, os procedimentos básicos necessários para a instrução do 

processo de regularização ambiental. 

O início do processo se dá pelo preenchimento do Formulário de Caracterização do 

Empreendimento Integrado – FCEI (para o caso de minerações existe um modelo 

específico), disponibilizado pela SEMAD. O primeiro passo é protocolizar este 
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formulário junto à jurisdição da SUPRAM responsável, determinada pela localização 

geográfica da mineração no Estado. 

Em seguida, o software do Sistema Integrado de Informação Ambiental – SIAM é 

alimentado com as informações contidas no FCEI e então emite o Formulário de 

Orientação Básica Integrado – FOBI, documento que lista a documentação técnica e 

jurídica necessária para a formalização do processo, seja para a Autorização Ambiental 

de Funcionamento – AAF, seja para o processo de licenciamento ambiental. 

O minerador busca então o levantamento de toda a documentação jurídica exigida e 

elabora os estudos técnicos pertinentes. O passo seguinte é formalizar o processo junto 

ao órgão ambiental. 

De posse dos documentos apresentados, o órgão ambiental faz a análise do processo, 

nos setores jurídico e técnico. Caso seja constatada a necessidade de exigência de 

documentos ou da complementação dos estudos técnicos apresentados pelo 

empreendedor, o órgão pode solicitar informações complementares para emitir um 

parecer conclusivo sobre o processo. 

Posteriormente à análise criteriosa pela equipe técnica da SUPRAM, é feita a vistoria de 

campo para comprovação dos dados apresentados nos relatórios. Caso o órgão entenda 

que todas as informações estão satisfatórias, é emitido o parecer técnico; caso contrário, 

após a vistoria também pode ser solicitada informações complementares. O parecer é 

revisto e aprovado pelo gerente e diretor da área técnica e então é encaminhado ao Setor 

Jurídico. 

Para os casos de licenciamento ambiental, com o parecer jurídico, o processo é 

encaminhado para julgamento pelas câmaras técnicas do Comitê de Política Ambiental 

– COPAM. Para os casos de AAF, os processos são julgados pela própria SUPRAM 

responsável. 

A Tabela 6 apresenta um comparativo para a obtenção da AAF e da Licença Ambiental. 

A Figura 3 mostra o fluxograma do processo de regularização ambiental para a 
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Autorização Ambiental de Funcionamento (Grupo de Classes 1 e 2), e a Figura 4, para 

Licenciamento Ambiental (Grupo de Classes 3 e 4). 

 

Tabela 6 – Comparativo entre os diferentes processos de regularização ambiental em Minas Gerais.  

AAF LICENÇA AMBIENTAL 

- Procedimento administrativo simplificado 

- Termo de responsabilidade assinado pelo 

empreendedor 

- Responsável Técnico – ART 

- Ato dos Superintendentes das SUPRAM’s 

- Não há condicionantes 

- Validade de até 4 anos 

 

- Procedimento administrativo vinculado à análise 

técnica de documentos – EIA/RIMA, RCA, PCA 

- Análise jurídica do processo 

- Pareceres das SUPRAM’s  subsidiam o COPAM na 

concessão ou indeferimento da licença 

- Condicionantes e prazos estabelecidos 

- Monitoramento ambiental 

- Validade de 4, 6 ou 8 anos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 3 – Fluxograma do processo de regularização ambiental para a obtenção da Autorização Ambiental de Funcionamento – 
AAF, para empreendimentos de mineração no Estado de Minas Gerais. 
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Figura 4 – Fluxograma do processo de regularização ambiental para a obtenção da Licença Ambiental, para empreendimentos de 
mineração no Estado de Minas Gerais. 
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3.1.7 CUSTOS DE ANÁLISE DO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO 

AMBIENTAL 

A gestão financeira é outra ferramenta vital para o planejamento ambiental dos projetos 

de mineração, principalmente aqueles de pequeno porte, visto que suas receitas são 

reduzidas.  

No Estado de Minas Gerais, recentemente foi publicada a Resolução SEMAD no 870, 

de 30 de dezembro de 2008, que fixa valores para indenização dos custos de análise de 

pedidos de Autorização Ambiental de Funcionamento e de Licenciamento Ambiental. 

As Tabelas 7 e 8 mostram os custos de análise para as diferentes classes de 

empreendimentos e para as diferentes modalidades de licença existentes. Não foram 

disponibilizados dados para a renovação da Licença de Operação. 

Quando o empreendimento mineiro faz uso de água para desenvolver suas atividades 

também existe o custo de análise e publicação da outorga. Os custos variam de acordo 

com a forma de captação da água, conforme explicitado na Tabela 9. Não foram 

encontrados dados de custos de análise das Autorizações para Exploração Florestal. 

 

Tabela 7 – Custo de análise para projetos de mineração de Classes 1 e 2. 

TIPO 
CLASSE 

1 2 

Autorização Ambiental de Funcionamento - AAF 898,31 1.347,47 

* Valores expressos em reais (R$), baseado no valor de 

da UFEMG (2,0349 )  para o  exercício do ano de 2009. 

Fonte: Adaptado de Resolução SEMAD no 870/2008.  
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Tabela 8 – Custo de análise para projetos de mineração de Classes 3 a 6. 

TIPO 
CLASSE 

3 4 5 6 

Licença Prévia – LP 5.614,45 7.860,23 22.457,79 37.055,34 

Licença de Instalação – LI 3.368,67 4.491,55 15.720,46 22.457,79 

Licença de Operação - LO 7.298,78 9.544,56 17.966,23 24.703,56 

Revalidação da LO 8.140,94 10.948,17 28.072,24 42.108,34 

Licença de Instalação Corretiva: LP+LI=LIC 8.983,13 12.351,78 38.178,24 59.513,13 

Licença de Operação Corretiva: LP+LI+LO=LOC 16.281,91 21.896,34 56.144,48 84.216,70 

* Valores expressos em reais (R$), baseado no valor de da UFEMG (2,0349 ) para o  exercício do ano de 2009. 

Fonte: Adaptado de Resolução SEMAD no 870/2008.  
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Tabela 9 – Custo de análise para processos de outorga de projetos de mineração. 

USO DO RECURSO HÍDRICO VALOR DE ANÁLISE/ PUBLICAÇÃO USO DO RECURSO HÍDRICO VALOR DE ANÁLISE/ PUBLICAÇÃO 

Captação em corpos de água (rios, 
lagoas naturais,etc.) R$ 645,00 

Captação de água subterrânea 
para fins de rebaixamento de 
nível de água em mineração 

R$ 7.518,31 

Captação em barramento em curso de 
água, sem regularização de vazão R$ 852,00 Captação de água em surgência 

(nascente) R$ 645,00 

Captação em barramento em curso de 
água, com regularização de vazão (Área 
máxima inundada menor ou igual 5,00 
ha) 

R$ 1.474,00 Desvio parcial ou total de curso 
de água R$ 645,00 

Captação em barramento em curso de 
água, com regularização de vazão (Área 
máxima inundada maior 5,00 ha) 

R$ 2.511,00 
Captação de água subterrânea 
para fins de pesquisa 
hidrogeológica 

R$ 4.758,38 

Autorização para perfuração de poço 
tubular R$ 65,40 Dragagem em cava aluvionar 

para fins de extração mineral R$ 779,07 

Captação de água subterrânea por meio 
de poço tubular já existente  R$ 645,00   

Fonte: Adaptado de IGAM (2008) 
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3.2 GERENCIAMENTO AMBIENTAL 

O gerenciamento ambiental vem consolidar, comprovar e formalizar a execução dos 

programas e planos propostos nos diversos estudos técnicos apresentados ao órgão 

ambiental. Este gerenciamento pode ser executado em duas fases distintas do projeto de 

mineração: entre a vigência da LI e LO e durante a vigência da LO.  

O gerenciamento de projetos de mineração entre a LI e LO se dá através da execução 

dos planos e programas ambientais subsidiados pelo conhecimento qualitativo e 

quantitativo da produção bruta de minério, do método de lavra e beneficiamento, assim 

como dos resíduos e efluentes gerados, inclusive pela operação das estruturas de apoio. 

Existem instrumentos legais que obrigam o minerador a executar e formalizar o seu 

projeto de gerenciamento ambiental executado no empreendimento, durante a vigência 

da LO. Quando o minerador formaliza o pedido de LO, devem ser comprovadas todas 

as medidas de gerenciamento dos impactos utilizadas até aquele momento, obedecidos 

os cronogramas pré-estabelecidos na etapa de planejamento, bem como os resultados 

obtidos. Após análise criteriosa por parte do órgão ambiental competente (neste caso, as 

SUPRAMs), caso todos os quesitos sejam cumpridos, é concedida a LO. 

Entretanto, a regularização ambiental de um empreendimento não termina com a 

obtenção da LO ou da AAF. O fato de ter obtido estes diplomas significa que o 

empreendimento atendeu as exigências legais que lhe foram impostas, mas a 

manutenção da regularidade ambiental pressupõe o cumprimento constante dessas 

exigências, apresentadas de forma explícita ou implícita nas licenças ou na AAF. 

É importante ressaltar que todas as autorizações e licenças concedidas pelos órgãos 

ambientais, tais como a AAF, LP, LI e LO, as outorgas de direito para uso dos recursos 

hídricos, APEFs, possuem prazos de vigências de acordo com os prazos legais 

específicos. Cada uma destas licenças deve ser revalidada, caso não seja constatada 

nenhuma irregularidade, por parte das entidades ambientais governamentais, em relação 

a legislação vigente.  
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Sob a ótica governamental, o principal documento que norteia a revalidação da licença 

ambiental é o Relatório de Avaliação de Desempenho Ambiental – RADA e demais 

medidas de controle e mitigadoras. O RADA subsidia o pedido de revalidação da LO, 

com o objetivo de fazer com que o esforço das ações ambientais praticadas pelo 

minerador seja formalmente submetido a uma avaliação pelo órgão competente. O 

período para o levantamento de dados para compor as informações contidas no RADA é 

o mesmo período de vigência da LO, ou seja, para o caso de projetos de mineração, o 

órgão ambiental possui um RADA específico, que é um relatório minuncioso e 

respondido na forma de questionário pelo minerador (Anexo V). 

No capítulo seguinte será apresentado o estudo de caso da Pedreira Santa Efigênia, 

mineração de dolomito para a produção de britas, cujo pleito para lavrar a área pertence 

à Cooperativa dos Trabalhadores da Pedreira Santa Efigênia – COOPERSERF.  

Esta mineração apresenta alguns aspectos peculiares sob o ponto de vista histórico e 

cultural. Primeiramente, será feita a caracterização geral do empreendimento, sua 

localização, histórico e contexto sócio-ambiental. Posteriormente a mineração será 

contextualizada no processo de regularização ambiental dentro dos procedimentos 

legais do Estado de Minas Gerais. 
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4.1 CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA 

A Pedreira Santa Efigênia está localizada no Distrito de Antônio Pereira, nas 

coordenadas geográficas 43º28'51" W e 20º18'36" S, distante aproximadamente 16 km 

da cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Esta lavra está sendo pleiteada pela 

Cooperativa dos Trabalhadores da Pedreira Santa Efigênia – COOPERSERF, 

constituída por mineradores do próprio distrito. 

O acesso ao Distrito de Antônio Pereira é feito pela Rodovia MG 129, sentido Santa 

Bárbara, por estrada asfaltada (Figura 5). Até o local da Pedreira Santa Efigênia 

percorre-se um pequeno trecho encascalhado. 

 
Figura 5 – Localização da Pedreira Santa Efigênia. 



 
 
 

CAPÍTULO 4 – O ESTUDO DE CASO DA PEDREIRA SANTA EFIGÊNIA 
 

 48 

4.1.1 HISTÓRICO E CONTEXTUALIZAÇÃO SÓCIO-AMBIENTAL 

Historicamente, a ocupação do Arraial de Antônio Pereira possui ligações diretas com a 

mineração, desde sua formação no fim do século XVII, por ter sido um dos primeiros 

núcleos mineradores do Estado de Minas Gerais. Segundo a história, Antônio Pereira 

Machado, português, imigrante e minerador foi certamente o descobridor e primeiro 

explorador da região que hoje leva seu nome.  

No Arraial de Antônio Pereira foram mantidas, durante todo esse tempo, as tradições e 

costumes de povoados interioranos, inclusive a mineração artesanal, executada há mais 

de três séculos, e considerada uma das principais fontes de renda da população local nos 

tempos atuais. A Pedreira Santa Efigênia localiza-se próximo ao Distrito de Antônio 

Pereira, onde a mineração foi praticada pela concentração das famílias locais nesta 

mina, com produções individuais em pequena escala. A exploração na Pedreira Santa 

Efigênia existe há aproximadamente 30 anos, segundo relatos dos moradores locais. 

Durante essas três décadas, a produção mineral de dolomito para brita na Pedreira foi 

executada com a utilização de técnicas rudimentares, assim como o funcionamento se 

deu na informalidade, sem a legalização das questões mineral e ou ambiental. 

Entretanto, sobre a área geográfica da Pedreira Santa Efigênia existem dois processos 

minerários no Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, ambos de 

titularidade da companhia mineradora VALE. O primeiro deles é um processo vigente 

desde o ano de 1954 e outro, desde 2003.  

Mesmo com a legalidade da área em nome de uma outra companhia, a extração 

artesanal e familiar perdurou durante todos esses anos. Porém, com a evolução das 

questões ambientais no estado, a Pedreira Santa Efigênia foi alvo de fiscalizações e 

embargos das suas atividades de extração do dolomito durante a atual década, de modo 

que atualmente a operação da pedreira encontra-se paralisada. Dessa forma, a 

caracterização fotográfica do local para esta dissertação fica dificultada, uma vez que 

não existem nem estruturas de apoio no local da lavra. 
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A VALE, detentora dos direitos minerários que recaem sobre a área que abriga a 

Pedreira Santa Efigênia, decidiu, consciente de seu papel sócio-ambiental, efetuar a 

cessão parcial dos seus direitos minerários sobre a área total, transferindo à 

COOPERSERF os direitos de aproveitamento econômico da Pedreira Santa Efigênia.  

Por outro lado, a VALE, buscando o cumprimento e atendimento da legislação 

ambiental vigente por parte dos mineradores da pedreira, fez uma série de solicitações e 

exigências administrativas, burocráticas e técnicas para a liberação da transferência do 

direito minerário para os cooperados da COOPERSERF. 

A primeira exigência surgiu da necessidade das famílias se organizarem para a extração 

do dolomito, através da criação da Cooperativa dos Trabalhadores da Pedreira Santa 

Efigênia – COOPERSERF, inicialmente composta por 20 cooperados fundadores. A 

partir da criação da COOPERSERF, com o Estatuto de Constituição datado de 15 de 

março de 2007, tornou-se possível a transferência legal dos direitos minerários da 

VALE para a cooperativa, no 3º Distrito do Departamento Nacional de Produção 

Mineral, sediado em Belo Horizonte – MG.  

No que diz respeito ao apoio técnico sobre as questões ligadas à mineração, a 

COOPERSERF buscou uma parceria com a Universidade Federal de Ouro Preto – 

UFOP, por meio do Departamento de Engenharia de Minas – DEMIN, para dar 

subsídios para o emprego das boas práticas de mineração aos mineradores da 

cooperativa na execução das atividades de extração e beneficiamento do dolomito, com 

observância nos quesitos técnicos, de segurança, saúde ocupacional e gestão ambiental. 

É parte desta dissertação contribuir para o equacionamento da regularização e gestão 

ambiental da COOPERSERF, de acordo com os preceitos da legislação ambiental 

estadual vigente. 
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4.1.2 PROCESSOS MINERÁRIOS DA COOPERSERF NO DNPM / 3º 

DISTRITO 

A VALE assinou contrato de promessa de cessão e transferência parcial de direitos 

minerários com a COOPERSERF em 10 de dezembro de 2007. O processo evoluiu até 

que a negociação foi concluída em 9 de janeiro de 2008, quando a VALE e 

COOPERSERF entraram com o pedido de anuência e averbação do Instrumento 

Particular de Cessão Parcial de Direitos Minerários no 3º Distrito do Departamento 

Nacional de Produção Mineral. 

A VALE transferiu parte dos direitos minerários de dois processos contíguos (Tabela 

10) para a COOPERSERF, onde está localizada a Pedreira Santa Efigênia. Para cada 

transferência dos direitos minerários efetuada pela VALE foi gerado um processo 

minerário com a titularidade da COOPERSERF (Tabela 11).  

Assim, o processo minerário da COOPERSERF no 830.160/2008, com área de 5,70 

hectares, foi criado a partir da cessão parcial dos direitos minerários do processo no 

832.457/2003. Da mesma forma, o processo minerário da COOPERSERF no 

830.161/2008, com área de 7,27 hectares, originou-se a partir da cessão parcial dos 

direitos minerários do processo no 000434/1954. Desse modo, a área total objeto de 

transferência da VALE para a COOPERSERF é de 12,97 hectares. 

 

Tabela 10 – Títulos minerários da VALE. 

PROCESSO 

DNPM / ANO 

ÁREA DA 

VALE 

(ha) 

 ÁREA CEDIDA 

PARA A 

COOPERSERF 

(ha) 

LOCAL MUNICÍPIO / UF 
STATUS DO 

PROCESSO 

000434/1954 26,19  7,27 Antônio Pereira Ouro Preto/MG 
Autorização de 

Pesquisa 

832.457/2003 81,80  5,70 Antônio Pereira Ouro Preto/MG 
Autorização de 

Pesquisa 

                                                                                                                                 Fonte: DNPM (2008). 
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Tabela 11 – Títulos minerários da COOPERSERF. 

PROCESSO 

DNPM / ANO 

 
ÁREA  

(ha) 

TIPO DE 

REQUERIMENTO 

FASE DO 

PROCESSO 
SUBSTÂNCIA 

830.160/2008  5,70 
Autorização de 

Pesquisa 

Requerimento 

de Pesquisa 
Dolomito 

830.161/2008  7,27 
Autorização de 

Pesquisa 

Requerimento 

de Pesquisa 
Dolomito 

                                                                                                                                 Fonte: DNPM (2008). 

 

Conforme demonstra a Tabela 11, ambos os processos são recentes, sendo o dolomito a 

substância de interesse econômico. Atualmente os processos encontram-se na fase de 

requerimento de pesquisa. A Figura. 6 mostra as poligonais do DNPM para os dois 

processos. Essas áreas também são mostradas, em maior detalhe, no Anexo I. 
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Figura 6 – Processos minerários da COOPERSERF no DNPM. 
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4.2 DIRETRIZES PARA A GESTÃO AMBIENTAL NA ÁREA DA PEDREIRA 

SANTA EFIGÊNIA 

A seguir é apresentada a contextualização do empreendimento de acordo com a 

legislação vigente no estado de Minas Gerais, visando orientar a COOPERSERF para a 

gestão ambiental de seu empreendimento. 

 

4.2.1  METODOLOGIA PARA O LEVANTAMENTO DE DADOS DA 

PEDREIRA 

De acordo com a metodologia adotada, o trabalho cumpriu as seguintes etapas: 

levantamento de dados secundários, levantamento de dados primários, caracterização e 

classificação do empreendimento de acordo com a legislação ambiental vigente e 

orientação à COOPERSERF na aplicação das ferramentas de regularização ambiental, 

para a obtenção das licenças ambientais na área da Pedreira Santa Efigênia. 

O estudo de dados secundários foi estruturado no levantamento da legislação ambiental 

vigente e dos trâmites legais sobre o processo de licenciamento ambiental no Estado de 

Minas Gerais. 

O levantamento de dados primários consistiu na busca de informações para subsidiar o 

processo de regularização ambiental da Pedreira Santa Efigênia. Foi realizada uma 

visita ao Distrito de Antônio Pereira e à pedreira, momento em que foi realizada uma 

entrevista com o representante legal da COOPERSERF, seu atual Presidente, Sr. Sérgio 

Edimar Ferreira, em 25/03/2008.  

Na ocasião foram levantados dados necessários para o preenchimento do Formulário de 

Caracterização do Empreendimento Integrado – FCEI, documento que inicia o processo 

de licenciamento ambiental. Nesta mesma data foi realizada visita de campo à área da 

Pedreira Santa Efigênia, com o objetivo de se analisar, in loco, os aspectos da pedreira 

onde a COOPERSERF pleiteia lavrar o dolomito. 
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4.2.2 PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DA PEDREIRA 

SANTA EFIGÊNIA 

A lavra do dolomito, na Pedreira Santa Efigênia, será realizada pela COOPERSERF 

utilizando o método de lavra a céu aberto, por bancadas descendentes e produção bruta 

estimada em 20.000 m3/ano. De posse dessas informações foi possível o enquadramento 

da pedreira segundo a DN COPAM no 74/04(1), na modalidade Lavra a céu aberto e na 

tipologia A-02-09-7 – Extração de rocha para produção de britas com ou sem 

tratamento.  

Para esta tipologia, o potencial poluidor/degradador geral é considerado como Médio e a 

produção bruta estimada em 20.000 m3/ano enquadra o empreendimento como porte 

médio. A partir do cruzamento dessas duas variáveis, a Pedreira Santa Efigênia foi 

considerada como Classe 3, passível de licenciamento ambiental. De acordo com esta 

classificação, o fluxograma de regularização ambiental a ser seguido é aquele 

apresentado anteriormente na Figura 4 (Cap. 3). 

Dessa forma, o FCEI (Anexo II) foi preenchido e protocolizado na SUPRAM Central, 

em Belo Horizonte, no dia 27/03/2008, e recebeu o número de protocolo 

R034026/2008. Nesta mesma data o software do Sistema Integrado de Informação 

Ambiental – SIAM gerou o respectivo FOBI (Anexo III), que recebeu o número 

173345/2008. 

O FOBI relacionou a documentação necessária para a formalização do processo de 

licenciamento ambiental. Como o empreendimento foi enquadrado como Classe 3, a 

COOPERSERF poderia solicitar a LP e LI concomitantemente.  

                                                 
(1) De acordo com a  DN COPAM no 74/04, é dito que: 
 
“A-02-09-7 Extração de rocha para produção de britas com ou sem tratamento 
 
Pot. Poluidor/Degradador: Ar: M Água: M Solo: M Geral: M 
 
Porte: Produção Bruta ≤ 30.000 t/ano ou ≤ 12.000 m³/ano: Pequeno 
 
30.000 < Produção Bruta ≤ 200.000 t/ano 
ou 12.000 < Produção Bruta ≤ 80.000 m³/ano: Médio 
 
Produção Bruta > 200.000 t/ano ou >80.000 m³/ano: Grande” 
 
Para esta tipologia, o porte do empreendimento pode ser obtido a partir da produção bruta tanto em t/ano quanto em m3/ano. 
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Porém, quando da ocasião da visita à pedreira, a informação passada foi para se pleitear 

apenas a LP. A justificativa para este procedimento foi que a cooperativa ainda não 

dispõe de recursos financeiros para a aquisição do britador, não possui os Planos de 

Lavra e de Fogo e ainda não promoveu a capacitação técnica dos cooperados para o 

início das atividades, com base nas exigências ambientais legais e da VALE.  

O processo de licenciamento deverá ser instruído com os seguintes elementos e prova: 

a) Relatório de Controle Ambiental – RCA: é o principal documento técnico, para o 

caso em estudo, que subsidia o corpo de profissionais da SUPRAM na 

elaboração do parecer técnico para encaminhamento à Câmara do COPAM para 

votação. Este estudo deve ser acompanhado das Anotações de Responsabilidade 

Técnica – ARTs quitadas dos profissionais envolvidos nos estudos. 

b) Para compor o processo de regularização ambiental, a COOPERSERF deverá 

tornar público, em jornal de grande circulação na região da Pedreira Santa 

Efigênia, o seu interesse em obter a LP por meio do requerimento de licença no 

5120/2008, de acordo com modelo disponível na Deliberação Normativa 

COPAM nº 13, de 24 de outubro de 1995. 

c) A COOPERSERF deverá solicitar formalmente à Prefeitura de Ouro Preto uma 

declaração atestando que o local onde será operada a mineração está em 

conformidade com as leis de uso e ocupação do solo (ou zoneamento ou Plano 

Diretor) do município. Esta solicitação será analisada pelo Conselho Municipal 

de Desenvolvimento Ambiental – CODEMA, caso este seja atuante.  

d) Deve ser preenchido o requerimento de licença e anexado ao processo de 

licenciamento ambiental, conforme modelo (Anexo IV). Este documento deve 

ser elaborado preferencialmente em papel timbrado da cooperativa. 

e) Para localizar o empreendimento, deve ser preenchido o item 2 do FOBI com as 

coordenadas centrais do empreendimento, obtidos a partir do equipamento 

Global Position System – GPS. As coordenadas podem ser apresentadas tanto no 

formato Latitude/ Longitude quanto em formato UTM; 
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f)  Caso um terceiro assine qualquer documento para a COOPERSERF em relação 

ao licenciamento ambiental da Pedreira Santa Efigênia, deverá apresentar 

procuração outorgada pelo titular (ou titulares) da cooperativa, dando-lhe 

poderes, para que ele possa conduzir o processo de forma legal. 

 

Devem, ainda, compor o processo de licenciamento ambiental cópias do FCEI e do 

FOBI, cópia e original do recibo de recolhimento da taxa do emolumentos, no valor de 

R$ 10,00, cobrado pela emissão do FOBI.  

Caso a COOPERSERF tenha como comprovar que é microempresa, ela fica isenta dos 

custos de análise para o licenciamento ambiental. Para tal, deverá ser apresentada a 

declaração de microempresa da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – 

JUCEMG, emitida nos últimos doze meses (quando for o caso). 

Toda a documentação descrita no FOBI deve ser apresentada impressa e em meio 

digital, no qual deverá ser assinada uma declaração que ateste a veracidade e unicidade 

de ambos os documentos. 

 

4.2.3 DA GESTÃO DE PRAZOS E MODALIDADE DA LICENÇA 

A partir da protocolização do FCEI, a COOPERSERF tem o prazo legal de 180 dias 

para apresentar e protocolizar a documentação exigida no FOBI na SUPRAM Central. 

Posteriormente à formalização do processo, o prazo regimental para que a SUPRAM 

Central se manifeste acerca da análise do processo é de até 180 dias.  

Para a protocolização do pedido de revalidação de LO, o prazo regimental é de até 90 

dias. Não é computado nesses prazos o tempo gasto pela COOPERSERF para 

apresentar informações complementares, caso forem solicitadas pelo corpo técnico da 

SUPRAM Central.  
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A Pedreira Santa Efigênia vem sendo explorada há 30 anos, porém, como atualmente 

não existem atividades na área, a modalidade de licença pleiteada pela cooperativa é o 

Licenciamento Preventivo. 

 

4.2.4 DOS ESTUDOS TÉCNICOS 

As áreas requeridas para a lavra no DNPM estão situadas muito próximas do núcleo 

populacional do Distrito de Antônio Pereira, sendo consideradas áreas urbanas. Não 

haverá, portanto, necessidade de averbação de reserva legal, exigência que se aplica 

exclusivamente às áreas classificadas como rurais.  

Num primeiro momento da extração mineral não ocorrerá supressão de vegetação. 

Assim, a cooperativa fica dispensada da elaboração dos trabalhos de Autorização para 

Exploração Florestal – APEF. No futuro, com o avanço da lavra, caso seja necessária a 

supressão vegetal, a COOPERSERF deve buscar essa licença junto aos órgãos 

ambientais responsáveis.  

Segundo a COOPERSERF, não haverá consumo de água durante suas atividades de 

lavra e beneficiamento, por se tratar de exploração mineral a seco. Dessa forma não 

necessitará de elaboração de processo de outorga para a utilização de recursos hídricos.  

Em suma, conforme informado e descrito anteriormente, para a obtenção da Licença 

Prévia é necessária a apresentação do Relatório de Controle Ambiental – RCA. Para a 

obtenção da Licença de Instalação, será necessária a elaboração do Plano de Controle 

Ambiental – PCA.  

 

4.3 PLANEJAMENTO AMBIENTAL 

As informações utilizadas nesta dissertação poderão subsidiar um estudo mais voltado 

para o nível de exigência que a SEMAD exige de um processo de licenciamento 
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ambiental. Na etapa de planejamento ambiental, a COOPERSRF deverá levantar 

informações para a elaboração do Relatório de Controle Ambiental, tais como: 

a) Descrição detalhada do processo de lavra: pelas características do dolomito na 

área da Pedreira Santa Efigênia, sabe-se que a lavra será feita por bancadas 

descendentes. O desmonte não planejado empregado no passado fez com que 

alguns taludes da pedreira ficassem negativos em alguns pontos, bem como 

passíveis de ocorrer rompimento de alguns blocos de rochas, podendo causar 

acidentes, se não forem adequadamente estabilizados (Figura 7). As estradas de 

acesso á pedreira são boas, tanto no pé da encosta quanto na crista do talude, 

porém com o aumento do tráfego de veículos haverá necessidade de manutenção 

dessas vias, visto que alguns trechos são utilizados pela comunidade do Distrito 

de Antônio Pereira. 

 

 
Figura 7 – Presença de taludes altos e negativos. 

 

b) Apresentar se há sistema de tratamento ou destinação final dos resíduos: 

atualmente não existe nenhuma instalação sanitária para os trabalhadores da 

pedreira, porém com a volta às atividades deverão ser construídas instalações 



 
 
 

CAPÍTULO 4 – O ESTUDO DE CASO DA PEDREIRA SANTA EFIGÊNIA  
 

 
59 

como banheiro, refeitório e escritório. Quando ocorrer a construção dessas 

unidades de apoio, inevitavelmente haverá o consumo de água e a 

COOPERSERF deverá elaborar o processo de outorga para uso dos recursos 

hídricos, seja para captação superficial no Córrego Água Suja seja para a 

perfuração de um poço tubular. 

c) Listar equipamentos utilizados na lavra e beneficiamento: para otimizar a 

produção na lavra e dar utilidade aos blocos de tamanhos menores, a 

COOPERSERF pretende adquirir um britador. Será necessária também a 

utilização de retro escavadeira, pá-carregadeira na lavra e caminhões para 

escoamento da produção. 

d) Listar matérias-primas e produtos utilizados na lavra e beneficiamento: para o 

avanço da frente de lavra será necessário o uso de explosivos, que será detalhado 

no Plano de Aproveitamento Econômico, documento técnico exigido pelo 

DNPM. Assim, será necessária uma unidade de apoio para o armazenamento 

desse material. Para os equipamentos e o britador, deverá haver um pátio de 

manutenção. Entretanto, existem casos em que a manutenção dos equipamentos 

pode ser feita fora da área da mina. 

e) Apresentar o layout da mineração, contendo a área de lavra e unidades de 

apoio: deve ser elaborado um mapa em escala adequada, alocando a área de 

lavra, beneficiamento e das unidades de apoio (banheiro, escritório, refeitório, 

pátio de manutenção). 

f) Caracterização detalhada da emissão de ruídos, material particulado, resíduos 

sólidos e efluentes líquidos industriais: como haverá detonações, logicamente 

causará a geração de ruídos. Deverão, pois, ser realizados estudos de vibrações, 

ruídos e ultra-lançamentos no entorno da mina. Com a detonação, 

beneficiamento (utilizando o britador) e carregamento do dolomito, fatalmente 

ocorrerá a geração de material particulado. Assim torna-se necessária a 

aplicação de medidas de controle e monitoramento dessa atividade. Com a 

implantação do britador, praticamente não haverá a geração de rejeitos da mina. 
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O material fino resultante da britagem também será comercializado, porém parte 

do material fino, caso não seja manuseado de maneira correta, poderá causar 

impactos sobre o Córrego Água Suja, localizado bem próximo da lavra. Quando 

a lavra atingir a camada de solo e vegetação no topo do talude da pedreira, 

ocorrerá a geração de resíduos sólidos resultantes do decapeamento; portanto, 

haverá a necessidade de disponibilizar áreas para disposição desses materiais. 

g) Caracterização do entorno da mineração: a COOPERSERF deverá elaborar um 

estudo da área de entorno da mineração. Sabe-se que próximo a mina passa o 

Córrego Água Suja e a Pedreira Santa Efigênia está localizada bem próxima ao 

núcleo populacional do Distrito de Antônio Pereira. Devido a esta proximidade 

(Figura. 8), as detonações (ruídos) e emissões de material particulado podem 

impactar a comunidade, de modo que o aconselhável é que a mineração opere 

apenas com turnos diurnos.  

 

 
Figura 8 – Casas próximas à Pedreira Santa Efigênia. 

 



 
 
 

CAPÍTULO 4 – O ESTUDO DE CASO DA PEDREIRA SANTA EFIGÊNIA  
 

 
61 

 
Figura 9 – Situação do Córrego Água Suja. 

 

4.4 GERENCIAMENTO AMBIENTAL 

A partir da caracterização do empreendimento é possível levantar quais as medidas 

mitigadoras, de controle e de monitoramento deverão ser empregadas quando da 

instalação e operação da pedreira.  

Em mineração, há uma ampla variedade de procedimentos de controle ambiental 

possíveis envolvendo terraplenagens, sistemas de drenagem e retenção de sedimentos, 

barragens ou diques de bacia de deposição de rejeitos do beneficiamento, contenção de 

taludes de cortes e em corpos de bota-fora, entre outros (IBRAM, 1992). 

A seguir serão apresentadas as medidas propostas necessárias para o controle dos 

aspectos ambientais, que poderão ser utilizadas para a elaboração do Plano de Controle 

Ambiental – PCA, quando a cooperativa pleitear a concessão da LI. 

 

a) Na atividade de lavra de mina: um planejamento de lavra bem elaborado 

fornecerá o dimensionamento dos equipamentos e instalações, cálculo de custos, 

seqüência de atividades, implicações econômicas do impacto ambiental e análise 
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das condições hidrológicas (REIS e SOUSA, 2003). Num primeiro momento, 

será considerada desprezível a espessura de camada de solo a ser removido de 

decapeamento, visto que é esperado que a cooperativa inicie a operação nas 

porções do afloramento rochoso onde não existe a presença de vegetação. Em 

relação à estabilidade dos taludes da mina, estima-se que o pit final que garanta 

a estabilidade do maciço seria geometricamente constituído por bancadas de 5 a 

8 metros de altura, retaludamento das bermas de 5 metros, inclinação 

longitudinal de 1% e transversal de 3 a 5%, além de leiras de proteção (Figura 

10).  

 

 
Figura 10 – Estrutura geral esperada para os taludes da mina. 

 

b) Transporte e Carregamento: as vias de acesso deverão passar por manutenções 

periódicas devido ao aumento do tráfego e deverão ser implantadas placas de 

sinalização na área da mineração, no Distrito de Antônio Pereira e, caso 

necessário, na Estrada Mariana-Samarco. 
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c) Material Particulado: haverá geração de material particulado no desmonte com 

explosivos, no beneficiamento – durante a britagem – e em decorrência do 

trânsito de veículos e equipamentos nas estradas. A medida de controle nestes 

casos seria o enclausuramento da área de britagem e aspersão de água com o uso 

de caminhões-pipa nas estradas. Outra medida ambientalmente correta para o 

controle do material particulado, ruídos e o redução do impacto visual da mina é 

a implantação de cortina arbórea.  

d) Estocagem de solo: quando a mineração necessitar usar o decapeamento para 

lavrar o dolomito, a sarapilheira deverá ser estocada para atividades de 

recuperação parcial, que podem e devem ser executadas concomitante à lavra. 

e) Contenção de Finos: a eliminação da poeira por aspersão não impede que 

alguma poeira seja produzida no transporte do material fino do dolomito, no 

percurso entre a estocagem e o beneficiamento. Certamente haverá a 

necessidade da construção de bacias de decantação, que impeçam que o material 

fino proveniente da área de lavra e das áreas de estocagem atinjam o Córrego 

Água Suja. 

f) Infra-estrutura: A cooperativa deverá providenciar um espaço para atividades 

administrativas com, no mínimo, um escritório, três sanitários, um refeitório, um 

almoxarifado e área de manutenção. Os resíduos sólidos humanos e industriais 

deverão receber os cuidados necessários quanto ao tratamento e destinação final. 

Em relação ao tráfego de veículos e equipamentos, as estradas devem ser 

adequadas e devidamente sinalizadas nos trechos considerados importantes. 

g) Reabilitação: não existe qualquer estudo que defina a vida útil remanescente da 

mina nem as potencialidades de uso futuro da área. Segundo GOMI (2005), 

muitas empresas ainda não têm definido claramente o uso futuro a que se 

destinarão as áreas do projeto pós-mineração. Entretanto, as boas práticas da 

mineração propõem a incorporação do processo de reabilitação ao cotidiano da 

mineração, por ser uma diretriz fundamental para alcançar o sucesso do uso do 

solo pós-mineração (BITAR, 1997). O estudo técnico indicado para nortear a 
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reabilitação é o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD. Caso a 

opção de uso futuro do solo seja a recuperação de áreas degradadas pela 

mineração, a revegetação deve ser considerada parte essencial, não só pelo 

plantio de espécies vegetais, mas também pela seleção adequada destas, visando 

reconstituir e acelerar o processo de sucessão natural (REIS et al, 2009). 

h) Monitoramento: esta atividade é executada para acompanhar o comportamento 

de algum aspecto ou agente potencialmente causador de impacto ambiental. 

Assim, devem ser monitorados a estabilidade dos taludes da mina, as bacias de 

decantação, do material particulado em todas as suas etapas, ruídos, estradas 

internas e de uso comum e a qualidade das águas do Córrego Água Suja. 

Para a concessão da Licença de Operação – LO, todas as medidas propostas no PCA 

devem ser executadas e documentadas. Para a renovação da LO, os relatórios das ações 

de monitoramento devem ser apresentados no requerimento de pedido de renovação, por 

meio do Relatório de Avaliação de Desempenho Ambiental – RADA. 

 

4.5 ANÁLISE DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS NA ÁREA 

AMBIENTAL 

Para a COOPERSERF viabilizar a operação da Pedreira Santa Efigênia serão 

necessários investimentos financeiros para a aquisição de equipamentos, melhoria da 

infra-estrutura, bem como cobrir os custos relacionados ao processo ambiental.  

Dentro dos custos ambientais estão inseridos aqueles gastos necessários para a 

contratação de uma empresa de consultoria em mineração e meio ambiente, capacitada 

para elaborar os estudos técnicos necessários ao processo de regularização mineral e 

ambiental, os gastos com infra-estrutura e equipamentos necessários para a aplicação 

das medidas ambientais definidas na ocasião dos estudos técnicos e, por fim, suportar os 

custos e valores referentes ao processo de regularização nos órgãos ambientais 

responsáveis. 
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Na atual etapa em que se encontra o processo de regularização ambiental da Pedreira 

Santa Efigênia, é possível estimar, parcialmente, os custos ambientais, com destaque 

para os custos de análises dos processos nos órgãos ambientais. Baseado na Tabela 7 - 

Custo de análise para projetos de mineração de Classes 3 a 6, apresentada 

anteriormente (Cap. 3), pode-se estimar os custos/gastos com análise do processo para a 

concessão da LP, LI e LO. 

A Tabela 12 apresenta os custos que a COOPERSERF terá para obter a LP, LI e LO, 

tendo por base a classificação como Classe 3 pela DN COPAM no 74/04, e os compara 

com os custos que uma mineração de grande porte (Classe 6) teria para obter estas 

mesmas licenças. 

 

Tabela 12 – Análise comparativa dos custos de análise ambiental para minerações de diferentes 

classificações de porte e potencial poluidor/degradador. 

TIPO DE LICENÇA 

CUSTOS DE ANÁLISE (R$) 

PEDREIRA SANTA 

EFIGÊNIA 

CLASSE 3 

EMPREENDIMENTO 

MINERÁRIO 

CLASSE 6 

LP 5.614,45 37.055,34 

LI 3.368,67 22.457,79 

LO 7.298,78 24.703,56 

TOTAL  16.281,90 84.216,69 

                                                                      Fonte: Adaptado de Resolução SEMAD no 870/2008. 

 

Nos custos ambientais não foram contabilizados os custos de outorga para o uso dos 

recursos hídricos nem da autorização para exploração florestal. Estima-se que os custos 

de análise ambiental seriam de R$ 16.281,90 para que a COOPERSERF possa ter a sua 
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licença para operação analisada, valor quatro vezes menor que um empreendimento 

hipotético de Classe 6. A revalidação da LO da Pedreira Santa Efigênia (Classe 3) 

custaria atualmente R$ 8.140,94, enquanto que para um empreendimento de Classe 6 

custaria, a valores atuais, R$ 42.108,34. 

Foi levantado o custo de consultoria técnica ambiental em duas empresas situadas em 

Belo Horizonte, para a elaboração do processo de regularização ambiental e concessão 

das Licenças Prévia, de Instalação e de Operação para o caso da Pedreira Santa 

Efigênia. O valor médio cobrado pelas consultorias foi da ordem de R$ 22.000,00. A 

revalidação da Licença de Operação custaria por volta de R$7.000,00. 

Dessa forma, estima-se que a COOPERSERF necessite de um caixa mínimo para 

solucionar suas questões ambientais da ordem de R$ 55.000,00, incluídos os custos de 

análises de todo o processo de regularização ambiental e os custos da consultoria 

técnica ambiental. 
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O objetivo geral desta dissertação foi propor o processo de regularização ambiental do 

Estado de Minas Gerais como instrumento de gestão ambiental empresarial, para 

projetos de mineração de pequeno porte. Para cumprir o proposto foi elaborado o estudo 

de caso da Pedreira Santa Efigênia, cujo pleito de lavra é da Cooperativa dos 

Trabalhadores da Pedreira Santa Efigênia. 

As minerações de pequeno porte apresentam, em geral, comportamento passivo, e dessa 

forma executam a legislação mediante sanções. É fato que esses empreendimentos 

passam por dificuldades financeiras, ausência de corpo técnico especializado e não 

utiliza tecnologias de ponta, devido ao baixo valor agregado das substâncias minerais 

explotadas, compostas principalmente de minerais agregados para a construção civil, 

tais como as argilas, areia, cascalho e brita.  

A evolução das questões ambientais tornou as leis ambientais dos países em 

desenvolvimento bastante restritivas (PEITER, 2001). Assim, embora o aparato 

governamental responsável careça de recursos financeiros e humanos para gerir os 

recursos naturais, pode-se afirmar que o sistema de regularização ambiental no Estado 

de Minas Gerais encontra-se bem institucionalizado e pode ser utilizado como 

instrumento de gestão ambiental empresarial para pequenas minerações, quando visto 

com seriedade por parte do minerador.  

A classificação dos empreendimentos pelo porte e potencial poluidor/degradador, como 

define a DN COPAM no 74/04, com o gradativo nível de complexidade com que o 

processo de regularização é conduzido pode ser considerado um grande avanço do 

licenciamento ambiental em nível estadual. 

Conforme discutido nesta dissertação, o modelo de gestão ambiental integrada é 

composto por duas etapas distintas: de planejamento e de gerenciamento ambiental. Na 

etapa de planejamento ambiental o órgão governamental possui melhores condições de 

avaliar tecnicamente o projeto de mineração, onde são feitas vistorias em campo e 

análise prévia do processo de licenciamento ambiental, cujo parecer técnico final 

subsidia a votação democrática pelas câmaras do COPAM. 
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Na etapa de gerenciamento ambiental, os órgãos ambientais carecem de recursos 

financeiros e corpo técnico para executarem a devida fiscalização, com exceção dos 

empreendimentos de maior porte, que, por possuírem maior visibilidade perante a 

sociedade civil, tornam-se preferências para a fiscalização. Entretanto, quando da 

revalidação da licença de operação ou AAF, todas as minerações são obrigadas a 

demonstrar a efetividade de suas medidas de controle e monitoramento ambiental no 

qual as informações são apresentadas no RADA.  

Dessa forma, os empreendimentos minerários tornam-se, então, legalmente exigidos a 

rever e executar sua gestão ambiental de forma pró-ativa e atuante, uma vez que se faz 

obrigatória a apresentação dos resultados da gestão dos fatores ambientais por ocasião 

dos pleitos de revalidação periódicas das licenças e AAF. Assim, pode-se dizer que a 

revalidação pode ser considerada como uma ferramenta de exigência governamental que 

obriga os mineradores a buscar a melhoria contínua de suas minerações. A questão 

relacionada com a exaustão das jazidas e uso futuro da área também vem evoluindo, 

com a criação da DN COPAM no 127/08, que estabelece diretrizes e procedimentos para 

avaliação ambiental da fase de fechamento de mina. 

O estudo de caso da Pedreira Santa Efigênia demonstrou, com a aplicação do processo 

de regularização ambiental estadual como instrumento de gestão ambiental empresarial, 

como é praticável e viável a incorporação da gestão ambiental em uma pequena 

empresa do setor mineral. 

Entre as principais dificuldades encontradas, foi observado que as pequenas minerações 

dificilmente possuem recursos financeiros suficientes para arcar com os custos de um 

corpo técnico fixo mínimo especializado e os custos de análise dos processos de 

regularização ambiental. Dessa forma, a saída é a contratação de empresas de 

consultoria, cujos custos são elevados e podem chegar a inviabilizar a implantação do 

empreendimento.  

Estima-se que a COOPERSERF necessite de um caixa mínimo, para solucionar suas 

questões ambientais, da ordem de R$ 55.000,00. Como a extração do dolomito é uma 
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das principais fontes de renda dos moradores do Distrito de Antônio Pereira e a lavra 

atualmente encontra-se paralisada, os mineradores e a COOPERSERF não possuem 

recursos financeiros para retornar a operação da mina. A COOPERSERF necessitará de 

suporte externo, técnico e financeiro, de instituições públicas e privadas para ter 

condições de operar novamente a Pedreira Santa Efigênia. 

Assim, com a experiência demonstrada para o caso da Pedreira Santa Efigênia, 

recomenda-se aos pequenos moradores que procurem tomar conhecimento das relações 

que sua atividade produtiva tem com as questões ambientais e busquem a regularização 

ambiental de seus empreendimentos, visto que essa tendência é praticamente 

irreversível. A regularização pode ser feita a qualquer momento, tanto para aqueles 

mineradores que ainda estão em fase de projeto, portanto ainda não estão operando, 

quanto para aqueles que já estão em plena atividade, denominados de licenciamento 

corretivo.  

Segundo Barros e Monticelli (2005), os aspectos ambientais na mineração apresentam 

grande complexidade, envolvendo muitas leis, vários órgãos, sobreposição de 

competências, exigências de alto custo e algumas vezes despropositadas. Como 

contribuições do autor ao tema em foco, são propostas duas alternativas para vencer as 

dificuldades encontradas e estimular os pequenos mineradores a regularizarem 

ambientalmente e atuar em consonância com a legislação em vigor: 

 

• Nível Governamental: Elaboração de um Programa de Capacitação dos 

Pequenos Produtores, transmitindo conhecimentos técnicos e legais que devem 

ser aplicados aos seus empreendimentos com vistas a atender a legislação; 

• Parcerias entre a Universidade e Pequenos Produtores de Agregados: Para que 

o meio acadêmico leve aos pequenos mineradores os conhecimentos técnicos e 

legais. Em contrapartida, a Universidade tem um campo de atuação e pesquisa 

para os seus alunos atuarem na prática, sobre a supervisão dos professores. 
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O processo de regularização ambiental para o setor mineral, como demonstra esta 

dissertação, constitui um relevante campo para estudos e pesquisas para o público 

interessado neste assunto. Dentre as muitas questões relacionadas ao tema, destacam-se, 

como sugestões para futuros estudos e pesquisas: 

a) formulação de um elenco de sugestões que poderiam auxiliar na melhoria do 

processo de regularização ambiental no Estado de Minas Gerais, a partir do 

estudo aprofundado sobre o assunto, com vistas a desburocratizar e informar o 

minerador sobre as questões legal, operacional e da gestão ambiental; 

b) estudo contínuo do processo de regularização ambiental em Minas Gerais, visto 

que o licenciamento ambiental é atualmente um assunto em pauta e a legislação 

é constantemente renovada; 

c) estudo comparativo do processo de regularização ambiental de minerações em 

outras unidades da federação com relação ao modelo aplicado em Minas Gerais 

(CETESB/SP e outros estados de tradição mineral: Pará, Goiás e Santa Catarina 

– carvão, Espírito Santo – granito); 

d) criação de um núcleo de assessoria ao pequeno minerador nas etapas de 

licenciamento desses empreendimentos e parcerias com instituições como 

SEBRAE, SENAI, empresas júnior (levar informações claras e em linguagem 

acessível diretamente ao pequeno minerador). 
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ANEXO I – MAPA DA PEDREIRA SANTA EFIGÊNIA COM PROCESSOS 

MINERÁRIOS DA COOPERSERF 
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ANEXO II – FORMULÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

INTEGRADO - FCEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FCEI 
MINERAÇÃO 

Versão 007 

SIGLAS: Sistema Estadual de Meio Ambiente – BH (31) 3224-6000; SUPRAM – Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – 
SUPRAM´S  : Jequitinhonha (38) 3531-2650, Triângulo Mineiro (34) 3237-3765, Sul de Minas (35) 3223-7678, Norte de Minas (38) 3212-3811, Zona da Mata 
(32) 3531-4105, Alto São Francisco (37) 3216-1055, Leste Mineiro (33) 3271-4988, Noroeste de Minas (38) 3676-5711; Escritórios Regionais do IEF : Alto 
Jequitinhonha (38) 3531-3919, Alto Médio São Francisco (38) 3621-2611, Alto Paranaíba (34) 3822-3533, Centro-Norte (31) 3774-8273, Centro-Oeste (37) 
3222-9360, Centro-Sul (32) 3331-2999, Mata (32) 3531-1291, Nordeste (33) 3522-3953, Noroeste (38) 3676-6361, Norte (38) 3221-9404, Rio Doce (33) 3277-
8686, Sul (35) 3221-4666, Triângulo (34) 3214-4969. 

FFFOOORRRMMMUUULLLÁÁÁRRRIIIOOO   IIINNNTTTEEEGGGRRRAAADDDOOO   DDDEEE   CCCAAARRRAAACCCTTTEEERRRIIIZZZAAAÇÇÇÃÃÃOOO   DDDOOO   EEEMMMPPPRRREEEEEENNNDDDIIIMMMEEENNNTTTOOO   ---    FFFCCCEEEIII  
  

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 
 

Razão social ou nome: COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DA PEDREIRA SANTA EFIGÊNIA - COOPERSERF 

Nome Fantasia: COOPERSERF 

 

CNPJ/CPF: 08.709.168/0001-82                                             Inscrição estadual:  
 

Endereço (Rua, Av. Rod. etc): RUA BECO NOVO                         No/km: 195 
 

Complemento:                                                                                    Bairro/localidade: DISTRITO DE ANTÔNIO PEREIRA 
Município: OURO PRETO                              UF: MG           CEP: 35.411-000                  Telefone: ( 31 ) 3553-8184      
 

Fax: (   )______ - __________  Caixa Postal: ____________    E-mail:_____________________________________________
 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 

Razão social ou nome: COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DA PEDREIRA SANTA EFIGÊNIA - COOPERSERF 
 

CNPJ/CPF: 08.709.168/0001-82                                                                    Inscrição Estadual:  
 

Nome fantasia/apelido: COOPERSERF 
 

Endereço (Rua, Av. Rodovia, etc) :  RUA BECO NOVO                                                            No/km: 195 
 

Complemento                                                                               Bairro/localidade: DISTRITO DE ANTÔNIO PEREIRA 
 

Município: OURO PRETO                UF: MG              CEP: 35.411-000                                 Telefone: ( 31 ) 3553-8184     Fax: (  
)______ - _______   Caixa Postal: __________   E-mail:   
 

Micro Empresa: [ X ] SIM     [    ] NÃO                    
 

3. ENDEREÇO PARA ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA:        [  X  ] REPETIR CAMPO 1            [    ] REPETIR CAMPO 2 
(informar endereço em área urbana, pois os correios não entregam correspondência em área rural) 
 

Destinatário:                                                                                                                                 /                    
                                    (nome da pessoa que vai receber a correspondência)                                                                     (vínculo com a empresa) 

Endereço (Rua, Av., etc.):                                                                                No/km:  

Complemento:                                                                  Bairro/localidade:    
Município:                    UF:        CEP:                   Telefone: (    )  
Fax: (   ) ______ - _________Caixa Postal: ________          E-mail:  

 

4. LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
4.1 – A área do empreendimento abrange outros municípios? [  X  ] NÃO  [    ] SIM (Se sim, informar):__________________ 
4.2 – A área do empreendimento abrange outros estados?     [  X  ] NÃO  [    ] SIM (Se sim, informar):__________________ 
 

4.3 – O empreendimento está localizado dentro de Unidade de Conservação (UC) de uso sustentável ou de proteção integral, 
criada ou implantada, ou em outra área de interesse ambiental legalmente protegida?  
 [X ] NÃO    [    ] SIM, nome: __________________________________________________ 
4.4 – O empreendimento está localizado em sua zona de amortecimento (ou entorno, no raio de 10 km ao redor da UC), de 
alguma UC, exceto APA ou RPPN?  
[ X ] NÃO    [  ] SIM, nome: ___________________________________________ 
5. USO DE RECURSO HÍDRICO 
5.1 – O empreendimento faz uso ou intervenção em recurso hídrico?                  [ X ]NÃO (passe ao item 6)     [  ]SIM    
5.2 – Utilização do Recurso Hídrico é/será exclusiva de Concessionária Local?  [     ]NÃO       [    ]SIM (passe ao item 6) 
 

5.3 – Existe Processo de Outorga já solicitado junto ao IGAM (Em análise) 
        Nº Protocolo do IGAM: Nº Protocolo/ Ano _________ / ______; _________ / ______; _________ / ______ 
  

5.4 – Uso não outorgado (ainda não possui Outorga) 
        Código do uso:       quantidade:   ; código do uso: _____ quantidade: ____; código do uso: ____ quantidade: ____. 
        Código do uso: ____ quantidade: ____; código do uso: _____ quantidade: ____; código do uso: ____ quantidade: ____. 
  

5.5 – Uso de Volume Insignificante?  [    ]SIM   [    ]NÃO (Uso de volume insignificante é definido pela UPGRH em que o 
empreendimento está localizado.  Informe-se no site do SIAM através DN CERH 09/2004): 

        Código do uso: ____ quantidade: ____; código do uso: _____ quantidade: ____; código do uso: ____ quantidade: ____. 
   

5.6 – Utilização do Recurso Hídrico é ou será Coletiva? [    ]NÃO   [    ]SIM   (Informar : DAC/IGAM   _____/_____) 
        (A Declaração de Área de Conflito DAC/IGAM, deverá ser solicitada no IGAM ou através das SUPRAM’s) 
        Código do uso: ____ quantidade: ____; código do uso: _____ quantidade: ____; código do uso: ____ quantidade: ____. 
  

5.7 – Possui Outorga/Certidão de Uso Insignificante? (Portaria de Outorga publicada) 
        No da Portaria/ano: ________ / _____;  No da Portaria/ano: ________ / _____;   No da Portaria/ano: ________ / _____. 
        No da Certidão/ano: ________/______; No da Certidão/ano: ________/______; No da Certidão/ano: ________/______; 
  

5.8 – Trata-se de Revalidação/Renovação de Outorga? 
        No da Portaria/ano: ________ / _____;  No da Portaria/ano: ________ / _____;    No da Portaria/ano: ________ / _____. 
 

5.9 – Trata-se de Retificação de portaria de Outorga?  
         No da Portaria/ano: _______ / _____;    No da Portaria/ano: ________ / _____;   No da Portaria/ano: ________ / _____. 

 
 

6. AUTORIZAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO FLORESTAL (APEF) E/OU INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE (APP) E/OU DECLARAÇÃO DE COLHEITA E COMERCIALIZAÇÀO (DCC) 
 6.1 – Caso já tenha processo de exploração florestal ou de intervenção em APP ou pedido de Declaração de Colheita e 
Comercialização - DCC (protocolados e/ou em análise no IEF) referente a esse empreendimento informar o (s) número (s): 
 ____________/______; ____________/______; ____________/______; ____________/______; ____________/______. 



FCEI 
MINERAÇÃO 

Versão 007 

SIGLAS: Sistema Estadual de Meio Ambiente – BH (31) 3224-6000; SUPRAM – Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – 
SUPRAM´S  : Jequitinhonha (38) 3531-2650, Triângulo Mineiro (34) 3237-3765, Sul de Minas (35) 3223-7678, Norte de Minas (38) 3212-3811, Zona da Mata 
(32) 3531-4105, Alto São Francisco (37) 3216-1055, Leste Mineiro (33) 3271-4988, Noroeste de Minas (38) 3676-5711; Escritórios Regionais do IEF : Alto 
Jequitinhonha (38) 3531-3919, Alto Médio São Francisco (38) 3621-2611, Alto Paranaíba (34) 3822-3533, Centro-Norte (31) 3774-8273, Centro-Oeste (37) 
3222-9360, Centro-Sul (32) 3331-2999, Mata (32) 3531-1291, Nordeste (33) 3522-3953, Noroeste (38) 3676-6361, Norte (38) 3221-9404, Rio Doce (33) 3277-
8686, Sul (35) 3221-4666, Triângulo (34) 3214-4969. 

6.2 – Caso já tenha Autorização para Exploração Florestal – APEF ou Declaração de Colheita e Comercialização – DCC 
liberada para esse empreendimento informar o (s) número (s): 

____________/______; ____________/______; ____________/______; ____________/______; ____________/______. 
6.3 – O Empreendimento está localizado em área rural?  [   ] SIM (preencha abaixo) [  X  ] NÃO (passe para o item 6.4) 
 6.3.1 – A propriedade possui regularização de reserva legal (Termo de Compromisso/IEF ou Averbação)? [   ] SIM [   ] NÃO  
 
 

6.4 – Haverá necessidade de nova supressão/intervenção neste empreendimento, além dos itens relacionados nas perguntas  
6.1 e 6.2 ? [   ] SIM, responda as perguntas 6.5 e 6.6        [  X  ] NÃO (passe para o item 7)  

 

6.5 – Ocorrerá supressão de vegetação?  [   ] NÃO     [    ] SIM, informar: 
6.5.1 [    ] nativa      [    ] plantada (responda a pergunta abaixo)  [    ] nativa e plantada (passe para o item 6.6) 
6.5.2 É vinculada, legal ou contratualmente, a empresas consumidoras de produtos florestais? [    ] NÃO [    ] SIM 

  

6.6 – Ocorrerá supressão/intervenção em Área de Preservação Permanente (APP)?   [    ] NÃO    [    ] SIM 
 

7. DADOS DA (S) ATIVIDADE (S) DO EMPREENDIMENTO: 
Obs: Em caso de dúvida sobre o código a ser informado no campo abaixo, não preencher e entrar em contato com o Órgão 
Ambiental competente, para esclarecimentos. 
Os códigos das atividades estão listados no anexo 1 da  Deliberação Normativa  -  74/04,  disponível para consulta no site: www.siam.mg.gov.br  . 
7.1 

CÓDIGO 
DN 74/04 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DO EMPREENDIMENTO PARÂMETRO QTDE UNIDADE DE
MEDIDA 

A-02-09-7 Extração de rocha para produção de britas com ou sem 
tratamento Produção bruta 20.000 m³/ano 

 
A-05-01-0 Unidade de tratamento de minerais - UTM - - - 
A-05-02-9 Obras de infra-estrutura (pátios de resíduos, produtos e oficinas) Área útil  ha 

 
A-05-03-7 

 
Barragem de contenção de rejeitos/resíduos 

 
Categoria 

 
- 

[    ] Classe I    
[    ] Classe II   
[    ] Classe III 

A-05-04-5 Pilhas de rejeito/estéril Área útil  ha 
A-05-05-3 Estradas para transporte de minério/estéril Extensão  km 

 

7.2 – Outras atividades listadas na DN 74/2004, nesse empreendimento, caso haja, informe: 
CÓDIGO 
DN 74/04 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DO EMPREENDIMENTO PARÂMETRO QTDE UNIDADE DE 
MEDIDA* 

     
     
     

 
7.3 – Requerimento concomitante de LP e LI?  [ X  ] NÃO    [    ] SIM 
(somente para as classes 3 e 4, em fase de projeto) 
7.4 – O empreendimento já tem licença ambiental / autorização de ambiental funcionamento emitida pelo órgão 
estadual? [ X ] NÃO  (passe para o item 7.5) 
[    ] SIM, (informe os itens abaixo) 
no do Processo COPAM:_______/_____ /_____/______ 
Tipo: [   ] AAF – [   ] LP -  [   ] LP/LI – [   ] LI – [   ] LIC – [   ] LO – [   ] LOC  - [   ] REVLO 
7.5 – Informações sobre o processo junto ao DNPM: 
Titular ou Requerente: COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DA PEDREIRA SANTA EFIGÊNIA - COOPERSERF   
Número do Processo DNPM/Ano 830.161 /  2008               Substância (s) Mineral (s): DOLOMITA 
7.5.1 – Documento do DNPM: 
[  X  ] Alvará de pesquisa        [    ] Relatório final de pesquisa aprovado 
[    ] Guia de Utilização         [    ] P.A.E. aprovado 
[    ] Título autorizativo emitido pelo DNPM (Decreto de Lavra, Portaria de Lavra, Manifesto de Mina, Registro de Licenciamento, Registro 
de Extração, Permissão de Lavra Garimpeira) 
7.6 – Direitos de Lavra Arrendados?  [ X  ] NÃO  [    ] SIM 

 

 

7.7 – Ampliação ou modificação de empreendimento já regularizado ambientalmente? 
[X ] NÃO (passe para o item 8)        [    ] SIM, preencha abaixo: 
 

Certificado de LO n°_______/_____                              Autorização Ambiental de Funcionamento no ______________ /_____ 
 

Fase atual da ampliação: [    ] Projeto       [    ] instalação, iniciada em ___/___/____     [    ] operação, desde ___/___/____ 
7.7.1 – Dados referentes à ampliação 
 

Código da atividade 
referente à ampliação 

ou modificação 
(DN 74/04) 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DO 
EMPREENDIMENTO PARÂMETRO QTDE. UNIDADE DE 

MEDIDA* 

     
     
     

7.7.2 – Dados da atividade principal do empreendimento já regularizada ambientalmente relacionada à ampliação 

http://www.siam.mg.gov.br/�
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SIGLAS: Sistema Estadual de Meio Ambiente – BH (31) 3224-6000; SUPRAM – Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – 
SUPRAM´S  : Jequitinhonha (38) 3531-2650, Triângulo Mineiro (34) 3237-3765, Sul de Minas (35) 3223-7678, Norte de Minas (38) 3212-3811, Zona da Mata 
(32) 3531-4105, Alto São Francisco (37) 3216-1055, Leste Mineiro (33) 3271-4988, Noroeste de Minas (38) 3676-5711; Escritórios Regionais do IEF : Alto 
Jequitinhonha (38) 3531-3919, Alto Médio São Francisco (38) 3621-2611, Alto Paranaíba (34) 3822-3533, Centro-Norte (31) 3774-8273, Centro-Oeste (37) 
3222-9360, Centro-Sul (32) 3331-2999, Mata (32) 3531-1291, Nordeste (33) 3522-3953, Noroeste (38) 3676-6361, Norte (38) 3221-9404, Rio Doce (33) 3277-
8686, Sul (35) 3221-4666, Triângulo (34) 3214-4969. 

Código referente à 
atividade principal 

(DN 74/04) 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DO 
EMPREENDIMENTO PARÂMETRO QTDE. UNIDADE DE 

MEDIDA* 

     
     
     

 

*Informar SOMENTE a unidade de medida específica para cada uma da(s) atividade(s), conforme Anexo I da DN COPAM 74/04. 
 

7.8 – Está cumprindo as obrigações inerentes à licença vigente, inclusive suas condicionantes?  [   ]  NÂO    [    ] SIM  
7.9 – Quer fazer uso da prerrogativa do § 2o, art. 8o da DN 74/2004 (redução de 30% no custo de análise)? [   ] NÃO  [    ] SIM 

 
 

8. Declaro sob as penas da lei que as informações prestadas são verdadeiras e que estou ciente de que a falsidade na 
prestação destas informações constitui crime, na forma do artigo 299, do código penal (pena de reclusão de 1 a 5 anos e 
multa), c/c artigo 3º da lei de crimes ambientais, c/c artigo 19, §3º, item 5, do decreto 39424/98, c/c artigo 19 da resolução 
CONAMA 237/97. 
 

  27  / 03  / 2008                                Sérgio Edimar Ferreira                 / ________________________ /       PRESIDENTE 
       Data            Nome legível do responsável pelo preenchimento do FCEI                         Assinatura                       Vinculo com a empresa

 
 

OS FORMULÁRIOS COM INSUFICIÊNCIA OU INCORREÇÃO DE INFORMAÇÕES NÃO SERÃO DEVOLVIDOS E SE 
TORNARÃO SEM EFEITO EM 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DA DATA DA POSTAGEM OU PROTOCOLO. FAVOR 
ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE, DENTRO DESTE PRAZO, PARA MAIORES 
INFORMAÇÕES. 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III – FORMULÁRIO DE ORIENTAÇÃO BÁSICA INTEGRADO - FOBI 
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ANEXO IV – MODELO DE REQUERIMENTO DE LICENÇAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM 

 

SIGLAS: IEF – Instituto Estadual de Florestas: 31-3295-3216; IGAM – Instituto Mineiro de Gestão das Águas: 31-2101-3355; FEAM – Fundação Estadual do 
Meio Ambiente: 31-3298-6200; SUPRAM – Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SUPRAM´S  : Jequitinhonha (38) 
3531-2650, Triângulo Mineiro (34) 3237-3765, Sul de Minas (35) 3223-7678, Norte de Minas (38) 3212-3811, Zona da Mata (32) 3531-4105, Alto São 
Francisco (37) 3216-1055, Leste Mineiro (33) 3271-4988, Unaí (38) 3676-2097; Escritórios Regionais do IEF : Alto Jequitinhonha (38) 3531-3919, Alto Médio 
São Francisco (38) 3621-2611, Alto Paranaíba (34) 3822-3533, Centro-Norte (31) 3774-8273, Centro-Oeste (37) 3222-9360, Centro-Sul (32) 3331-2999, Mata 
(32) 3531-1291, Nordeste (33) 3522-3953, Noroeste (38) 3676-6361, Norte (38) 3221-9404, Rio Doce (33) 3277-8686, Sul (35) 3221-4666, Triângulo (34) 3214-
4969 
 

ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DOS REQUERIMENTOS E DECLARAÇÃO: 
1. MODELO DE REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL DE FUNCIONAMENO (AAF) 
 
                                                                                                                                            _______________________,____/ ____/  
                                                                                                                                                        (município)                        (data) 
Senhor Presidente, 
 
Vimos requerer a V.Exª  a Autorização Ambiental de Funcionamento , conforme Orientação Básica FEAM nº ______/____, para o  
 
empreendimento___________________________________________________, localizado em ___________________________ 
                                  ( empreendimento/ unidade objeto do licenciamento)                                    (localização do empreendimento  
objeto do licenciamento) 
 
                                        ____________________________________________________________________ 

 (nome e assinatura do responsável legal pelo empreendimento) 
Endereçamento: vide no item 5 (cinco) desta página 
   
2. MODELO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA 
 
                                                                                                                                    __________________________/ ____/ ____ 
                                                                                                                                                  (município)                              (data) 
Senhor Presidente, 
 
Vimos requerer a V.Exª  a Licença de _____________________________ , conforme Orientação Básica FEAM nº ______/____,   
                                                           (licença especificada no item 3 do FOBI) 
 
para o  empreendimento ___________________________________________________, localizado em _____________________ 
                                            ( empreendimento/ unidade objeto do licenciamento)                           (localização do empreendimento 
objeto do licenciamento) 
                                           
                                         ____________________________________________________________________ 

 (nome e assinatura do responsável legal pelo empreendimento) 
Endereçamento: vide no item 5 (cinco) desta página 
  
3. MODELO DE DECLARAÇÃO DA(S) PREFEITURA(S) MUNICIPAL(AIS) ONDE SE LOCALIZA O EMPREENDIMENTO, 
CONFORME RESOLUÇÃO COPAM Nº 1/92 (EM PAPEL TIMBRADO DA(S) PREFEITURA(S)) 
 
                                                                                                                                          ________________________/ ____/ ____ 
                                                                                                                                                        (município)                (data) 
Senhor Presidente, 
 
A Prefeitura Municipal de ___________________________________ declara, para fins de formalização de Processo de  

                       (Município de localização do empreendimento) 
 
Licenciamento Ambiental junto ao COPAM – Conselho Estadual de Política  Ambiental, que o tipo de atividade desenvolvida e o  
 
local de instalação do  empreendimento _________________________________________, localizado em                         
(                                                                                             (empreendimento/unidade objeto do licenciamento) 
 
_________________________________________ estão em conformidade com as leis e regulamentos administrativos deste  
(localização do empreendimento objeto do licenciamento) 
 
Município 

____________________________________________________________________ 
(nome e assinatura do Prefeito  ou representante legal) 

Endereçamento: vide no item 5 (cinco) desta página 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V – MODELO DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 

AMBIENTAL - RADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RADA – Nome do Empreendimento                                                                                                                                         
    

 

 
 
 

 
2 – IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
NOME: 
 
PROC/COPAM/Nº Nº CERTIFICADO DE LO 
ATIVIDADE: 
 
SUBSTÂNCIA(S) MINERAL(AIS) 
EXPLOTADA(S): 
 

PROC. DNPM Nº 

GRUPAMENTO MINEIRO (se houver): 
 
CÓDIGO (DN COPAM N.º 01/90): 
 
 
LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO: 
Município: Distrito: 
Telefone: (   )                          Fax: (   ) correio eletrônico: 
Coordenadas geográficas (latitude/longitude) Coordenadas geográficas (X,Y) 

L G: M: S: X: Y: 
N G: M: S: Fonte: Ano: 

 
Bacia Hidrográfica: _________________________________________________ 
 
Sub-bacia hidrográfica: ______________________________________________ 
 
Curso d’água mais próximo:__________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO AMBIENTAL – RADA 

 
ATIVIDADES MINERÁRIAS  

(Versão 1 – junho/2002) 
 
1 – IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 
RAZÃO SOCIAL: 
 
NOME COMERCIAL: 
 
CNPJ (CGC/MF nº): 
 

Inscrição Estadual: 

Endereço para correspondência (Rua, Av. Rod., BR; nº; compl.): 
 
 
Município: Distrito: CEP: 
Caixa Postal: Endereço eletrônico: 
Telefone: (   ) Fax: (   ) 

Logotipo do empreendimento 
(opcional) 



RADA – Nome do Empreendimento                                                                                                                                              
                        
   

 

3 – LICENCIAMENTO AMBIENTAL -  INFORMAÇÕES DOS PROCESSOS JUNTO AO DNPM  
  (listar todas as Licenças de Operação já concedidas ao empreendimento)   
Processo 
PA/COPAM/Nº 

Número do 
Certificado 

 de LO 

Objeto 
 do 

 licenciamento

Data de  
concessão 

Validade Processo
DNPM/Nº

Regime  
de 

Aproveitamento

Grupamento 
Mineiro 

(se houver) 

Empresa 
arrendatária 

Validade do 
contrato de 

arrendamennto 
 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

Data de início de operação do empreendimento: 
 
 
No caso de arrendamento minerário, informar  as cláusulas relativas ao meio ambiente 
 
 
 
 
Anexar cópia do contrato de arrendamento (se for o caso) no  Anexo B 
 
 
 
 
 
 



RADA – Nome do Empreendimento                                                                                                                                         
    

 

4 – IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS  
Responsável legal pelo empreendimento 
Nome: 
Cargo: 
Formação profissional: N.º de registro: 
Telefone: Fax: 
Endereço eletrônico: 
 
Responsável técnico pelo empreendimento 
Nome: 
Cargo: 
Formação profissional: N.º de registro: 
Telefone: Fax: 
Endereço eletrônico: 
 
Responsável pela área ambiental do empreendimento (quando houver): 
Nome: 
Cargo: 
Formação profissional N.º de registro: 
Telefone: Fax: 
Endereço eletrônico: 
 
Responsável técnico pela elaboração do RADA 
Nome: 
N.º da ART (apresentar cópia no Anexo C): 
Formação profissional N.º de registro: 
Telefone: Fax: 
Endereço eletrônico: 
 
Equipe técnica de elaboração do RADA 
Nome Formação profissional N.º de Registro N.º ART  

(apresentar cópia no 
Anexo C) 

    
    
    
    
    
 
Assinaturas                                               
Responsável legal pelo empreendimento: 
 
 

Data: 

Responsável técnico pelo empreendimento: 
 
 

Data: 

Responsável pela área ambiental do empreendimento (se houver): 
 
 

Data: 

Responsável técnico pela elaboração do RADA: 
 
 

Data: 

 
 
 
 
 



RADA - Nome do empreendimento 

 

 

 

5 – AUTORIZAÇÕES E ANUÊNCIAS  
5.1. Desmate ou supressão de vegetação 

a) O  empreendimento realizou desmate ou supressão de 
vegetação?  

(   ) NÃO 
(   ) SIM (responder os itens 3.1.1 e 3.1.2) 

b) O  empreendimento obteve autorização de desmate do 
órgão competente?  

(   )  NÃO. Justifique no Anexo A 
(   )  SIM 

c) Autorização de desmate*: 
Órgão emissor:  ______________                                             Área autorizada:  ________ha 
Data da autorização:  ____ / ____ /____                                   Validade:  :  ____ / ____ /____         
 
(*) Informar todas as autorizações de desmate relacionadas ao empreendimento.         
   
Apresentar no Anexo A cópia(s) da(s) autorização(ões) 
 
5.2. Unidades de Conservação 

a) O empreendimento está localizado em Unidade de 
Conservação ? 

(   )  NÃO 
(   )  SIM   
        (   ) no interior da UC 
          (    ) no perímetro de 10 km

b) O empreendimento tem anuência do órgão gestor da 
Unidade de Conservação? 

(   )  NÃO 
(   )  SIM 

c) Anuência do órgão gestor da Unidade de Conservação: 
Nome da Unidade Conservação:  ________________________________ 
Órgão gestor:  ___________________ 
Data da anuência:  ____ / ____ /____                                             
 
Apresentar no Anexo A cópia(s) da(s) autorização(ões) 
 
5.3. Derivação de água 

a) O empreendimento  realizou bombeamento, captação, ou 
derivação de águas superficiais/subterrâneas?      

(   )  NÃO. Justifique no Anexo A 
(   )  SIM  

b) O empreendimento tem a outorga emitida pelo órgão 
competente ?  

(   )  NÃO. Justifique no Anexo A 
(   )  SIM. (Responder o item 3.3.2) 

c) Órgão  responsável pela outorga:  _________________________ 
Volume outorgado:___________ m3/h  
Data da outorga:  ____ /___ /____ 
Validade:  ____/___/____ 
5.4. Área Cárstica 

a) A área onde o empreendimento está inserido é de 
 relevo cárstico? 

(    ) NÃO 
(    ) SIM. Responder letra b. 

b) Caracterização do relevo cárstico (marcar com X): 
(    ) Rocha carbonática 
(    ) Cavidade natural subterrânea (cavernas, grutas, abrigos, etc) 
(    ) Dolinas 
(    ) Rios subterrâneos 
(    ) Sítios arqueológicos 
(    ) Fósseis 
c) O empreendimento possui anuência do IBAMA?  (    ) NÃO.  

(    ) SIM.  
     Data da anuência: ___/___/___ 

d) No caso da existência de qualquer uma das ocorrências listadas na letra b, apresentar, no 
Anexo A, Relatório Espeleológico da Área Indiretamente Afetada e Relatórios Arqueológico e 
Paleontológico da área Diretamente Afeada. 



RADA - Nome do empreendimento 

 

 

 

 
6 – ATUALIZAÇÃO DE DADOS  
 
6.1 Mão-de-obra:  
a) Número total de empregados: 
Produção: 
 

Administrativo: 

 
b) Número total de trabalhadores terceirizados: 
 
6.2 Regime de Operação: 
N.º  Turnos:  
 

Horas/dia: Dias/mês: Meses/ano: 

 
6.3 Área do empreendimento (em ha): 
Área do título de lavra Área de servidão 

(não abrangida pelo título de lavra) 
Área já lavrada Frentes de lavra 

 
 

   

Área total impactada Área reabilitada Área em reabilitação Áreas não reabilitadas 
(passivo) 

 
 

   

Área projetada para lavra  Área de rebilitação projetada 
- próximos 04 anos: 
- próximos 08 anos 

- próximos 04 anos: 
- próximos 08 anos 

 
6.4 Quadro quali-quantitativo 
Apresentar no quadro abaixo todas as atividades/estruturas e a tipologia vegetal existente antes 
da sua implantação 

Atividade/Estrutura Denominação Área Formação Vegetal suprimida Área 
 

     
     
     
     
(*) Caso não se  tenha os registros esses valores  poderão ser inferidos  
 
6.5 Vida útil (conforme Plano de Lavra vigente):  
 
6.6 Ampliação/modificação do empreendimento 
 
a) Houve ampliação da capacidade produtiva ou modificações de processos 
durante o período de validade da LO vincenda?  

SIM 
 

NÃO 
 

 
b) Caso positivo, apresentar no Anexo D uma descrição da ampliação/modificação ocorrida, 
enfatizando os aspectos ambientais inerentes. 
 
6.7 Capacidade Produtiva 
Prevista: Efetiva :  

 



RADA - Nome do empreendimento 

 

 

 

6.8 Planta de localização e de detalhe: 
 
a) Apresentar, no Anexo D, planta de localização do empreendimento, em escala adequada 
(sugere-se a escala de 1:26.000), destacando: 

 os limites do empreendimento,uso e ocupação do solo ( incluindo o entorno) e vias de acesso; 
 as unidades de produção, de apoio e de estocagem de insumos e produtos;  
 o(s) corpo(s) hídrico(s) receptor(es) do(s) efluente(s) final(is) e o(s) respectivo(s) ponto(s) de 

lançamento; 
 os pontos de amostragem de água e de ar, para fins de monitorização dos padrões de qualidade; 
 a área de risco definida no estudo de análise de riscos de acidentes, caso tenha sido efetuado pelo 

empreendedor, prevalecendo, para essa finalidade, a área que for maior (caso seja conveniente, 
poderá ser apresentado em planta separada, na mesma escala); 

 Unidades de Conservação (medida compensatória ou não) que se encontrem dentro do limite 
legal; 

 Mananciais de abastecimento; 
 Cavidades subterrâneas. 

 
b) Apresentar no Anexo D, planta de detalhe da área do empreendimento, em escala adequada, 
contando entre outros os seguintes elementos: 

 Áreas de lavra e de avanço de lavra projetada para o horizonte de 04 e 08 anos; 
 Áreas reabilitadas, em reabilitação e projetadas para reabilitação no horizonte de 04 e 08 anos; 
 Áreas com passivo ambiental 
 Pilha(s) ou depósito(s) de estéril e rejeito, 
 Barragens de contenção de rejeitos (em operação e/ou desativadas); 
 Diques de contenção (em operação e/ou desativados); 
 Drenagem das águas pluviais e efluentes; 
 Barragens de abastecimento; 
 Instalação de beneficiamento, pátios de estocagem de insumos e produtos; 
 Edificações de apoio, como escritórios, oficinas, refeitórios e outros; 
 Pontos de captação de água;  
 Pontos de geração  de esgotos sanitários, efluentes líquidos, emissões atmosféricas, de resíduos 

sólidos e de emissão de ruídos; 
 Sistemas de tratamento de efluentes sanitários e industriais; 
 Estocagem de resíduos sólidos 

 
 
6.9 Fluxograma: 
Apresentar,  no  Anexo  D, o fluxograma do processo produtivo.  
 
 
6.10 Insumos (compostos químicos ou materiais auxiliares utilizados no processo produtivo) 

Identificação  
(nome e composição) 

Fornecedor(es) 
 

Consumo mensal (t, m3, unidade, etc.)
Máximo Atual 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
6.11 Produtos  
Especificar cada produto, destacando quais são os 
principais e quais são os secundários. 

Produção mensal (t, m3, unidade, etc.)

 Máxima Atual 
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6.12 Lavra 
(     )   Céu aberto 
(     )   Subterrânea 
(     )   Outras (citar) 
 
 
6.11.1 Método de lavra: 
 Descrição sumária do(s) método(s) de lavra utilizados 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.11.2  Equipamentos  
 
 
 
 
 
 
 
  
6.12  Unidades de apoio 
(    ) Oficinas 
(    ) Posto de combustível 
(    ) Pátio de resíduos 
(    ) Almoxarifado 
(    ) Restaurante 
(    ) Escritório 
(    ) Estradas) 
(    ) Viveiros 
(    )  Outros (citar) 
 
6.13 Rebaixamento do nível das águas subterrâneas 
6.13.1  Houve rebaixamento do nível das águas  
subterrâneas ? 
 

(    )  NÃO 

(    )  SIM    (Responder  os itens 5.12.2 5.12.4) 
 

6.13.2 O rebaixamento do nível das águas 
subterrâneas foi contemplado nos estudos 
ambientais da licença vincenda? 

(    )  NÃO 

(    ) SIM 

6.13.3  O rebaixamento foi objeto de licenciamento específico ? 
(    )  NÃO 
(    )  SIM   PA/COPAM/Nº: 

Nº CERTIFICADO DE LO: 
6.13.4 Existe outorga do IGAM? 
(    )  NÃO 
(    )  SIM    
 
Anexar cópia da outorga no  Anexo A     
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6.14 Processamento mineral 
(    ) Classificação 
(    ) Ciclonagem 
(    ) Flotação 
(    ) Lixiviação em pilhas 
(    ) Cianetação 
(    ) Concentração gravimétrica 
(    ) Métodos eletromagnéticos 
(    ) Deslamagem 
(    ) Outros (citar) 
 
 
6.15 Barragem e Dique (ABNT 13029) 
Denominação: 
Licenciada individualmente:       (    )    Sim                          PA/COPAM/Nº 

(    )    Não                          
Utilização: 

 
(    )   Decantação 
(    )   Abastecimento 

Maciço: Altura: 
Comprimento: 
Volume: 

Reservatório Área: 
Volume: 

Laudo geotécnico 
(projeto executivo) 

Empresa responsável: 
Data: 
Reponsável técnico: 

Empresa construtora 
 

Nome: 
Data da obra: 
Responsável Técnico: 

Cadastramento de Barragens (Resolução SEMAD nº 099 de 29 de 
janeiro de 2002) 
 

(    )  Não 

(    )  Sim 
*Estas informações devem ser repetidas quando necessário ( um quadro para cada barragem e/ou dique) 
 
 

 
6.16  Pilha* (ABNT 13028) 
Denominação: 
 
Licenciada individualmente:       (    )    Sim                          PA/COPAM/Nº 

(    )    Não                          
Utilização: 

 
(    )   Estéril 
(    )   Rejeito 

Geometria: Volume: 
Ângulo geral: 
Ângulo individual dos taludes: 
Inclinação das bermas: Longitudinal: 

Transversal: 
Bancos: Número: 

Altura: 
Forma da drenagem periférica 

Reservatório Área: 
Volume: 

Laudo geotécnico Empresa executora: 
Data: 
Responsável técnico: 

*Essas informações devem ser repetidas quando necessário ( um quadro para cada pilha) 
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6.17 Utilidades ( Marcar um “x” nos parênteses correspondentes à situação do empreendimento. Mais de 
uma opção poderá ser marcada para cada item)
 
6.17.1 Água 

 
Consumo (m3/mês) 

a) Fonte(s) e/ou fornecedor(es) Máximo Médio 
(    ) Poço    
(    ) Nascente   
(    ) Rios, córregos, etc.(Citar nome):   
(    ) Lagos, represas, etc.(Citar nome):   
(    ) Rede pública – Concessionária:    
(    ) Outros (Especificar): 
 
 

  

 
b) Finalidade do consumo  

Quantidade (m3/ mês)  
Origem Máxima Média 

(   ) Processo industrial    
(   ) Incorporação ao produto    
(   ) Lavagem de pisos e equipamentos    
(   ) Aspersão/ desempoeiramento    
(   ) Resfriamento e refrigeração    
(   ) Produção de vapor    
(   ) Consumo humano (sanitários, refeitório etc)    
(   ) Outros (Especificar):    
    
c) Descrever o tipo de tratamento da água executado pelo empreendimento (se aplicável, máximo 5 
linhas, fonte 10): 
 
 
6.17.2 Energia Elétrica 
Concessionária: Demanda contratada (kwh): Consumo médio mensal (kwh):  

 
Geração própria: Potência instalada(kwh) 

(   ) Hidrelétrica  
(   ) Termoelétrica / Especificar combustível:  
(   ) Gerador / Especificar combustível:  
(   ) Co-geração  
(   ) Outras (especificar)  
 
 
6.17.3 Energia térmica (caldeiras, aquecedores de fluido térmico, fornos, fornalhas e similares) 
a) Equipamento de geração: Capacidade nominal (kcal/h): 
  
  
  
b) Combustíveis  

Tipo  
Consumo (m3/h)  

Fornecedor(es) Máximo Médio 
(   ) Óleo combustível tipo _________     
(   ) Lenha     
(   ) Gás Natural    
(   ) Outros (especificar):    
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6.17.4 Ar comprimido  
Equipamento de geração Capacidade nominal 
  
  
 
6.17.5 Sistemas de resfriamento e refrigeração 
Tipo Capacidade nominal 
  
 
6.17.6 Instalações de abastecimento de combustíveis 
 
Existem no empreendimento instalações enquadradas na Resolução CONAMA n.º 273/2000? 

(     ) NÃO 

(     ) SIM e estão adequadas aos requisitos da resolução. 

(     ) SIM, mas não estão adequadas aos requisitos da resolução. Apresentar, no Anexo D,  
        proposta de cronograma para elaboração, apresentação à FEAM e execução de projeto  
        visando às adequações necessárias. 

 
7 – ASPECTOS AMBIENTAIS  
 
7.1 Efluentes líquidos 

Despejo Origem Vazão (m3/dia) Sistema de 
controle 

Lançamento final 
(*) Máxima Média 

Efluentes  
(rejeito, drenagem 

de mina, água 
industrial e pluvial, 

óleos e graxas) 

     
     
     
     
     

Total     

Esgoto sanitário 

     
     
     

Total     
(*) Rede pública (especificar a concessionária); rios, córregos, lagos, represas, etc.(citar nome e enquadramento, 
segundo a DN 10/86); solo (identificar área); outros (especificar). 
 
 
7.2 Emissões atmosféricas 

Emissão Origem Vazão (Nm3/h) Sistema de 
controle 

Ponto de 
lançamento 

  Máxima Média   
      
      
      
 
7.3 Resíduos sólidos  

Resíduo Origem Geração 
 (kg/dia ou t/mes)

Classificação 
NBR10.004 Destino (**) 

  Máxima Média   
      
      
(***) Aplicação no solo, aterro controlado, aterro sanitário, aterro industrial, compostagem, co-processamento, doação 
(especificar fim), incineração, land farming, reciclagem, reutilização, uso como combustível, outros (especificar). 
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7.4 Ruídos  

Ponto de geração 
(equipamento, processo, etc.)  

Nível máximo de 
emissão detectado(dB) Data da 

medição 
Ação de controle adotada 

(caso aplicável) No ponto Na divisa 
da empresa

     
     
     
     

  
8 – PASSIVOS AMBIENTAIS  
 
8.1 Situação atual 
Apresentar, no Anexo E, a avaliação da situação atual dos passivos ambientais identificados e 
notificados à FEAM, incluindo a descrição das medidas de controle já adotadas e os resultados 
obtidos e/ou os projetos e ações ainda em curso. 
 
 
8.2 Passivos não declarados* 
 
O empreendedor tem conhecimento sobre passivos ambientais existentes e que ainda não 
tenham sido notificados à FEAM? 
 
(    ) NÃO 
 
(    ) SIM. Apresentar no Anexo  E a descrição desses passivos, bem como o prazo para  
       apresentação de projeto e implantação das medidas corretivas e/ou mitigadoras pertinentes. 
       
(*) As áreas correspondentes ao passivo ambiental existente e não informado à FEAM, deverão ser computadas  no item 
6.3 
 

 
9 – AVALIAÇÃO DA CARGA POLUIDORA DO EMPREENDIMENTO  
 
9.1 Líquida 
♦ Apresentar, no Anexo F, gráficos que demonstrem a variação da carga poluidora bruta dos 

efluentes líquidos no período correspondente a licença vincenda, incluindo comentários e 
justificativas pertinentes.  

 
 
9.2 Atmosférica 
♦ Apresentar, no Anexo F, gráficos que demonstrem a variação da carga poluidora bruta das 

emissões atmosféricas no período correspondente a licença vincenda, incluindo comentários 
e justificativas pertinentes.  

 
 
9.3 Sólida 
♦ Apresentar, no Anexo F, gráficos que demonstrem a evolução do gerenciamento dos 

resíduos sólidos gerados no período correspondente a licença vincenda, incluindo 
comentários e justificativas pertinentes.  

 
 
9.4 Eficiência Energética 
♦ Apresentar, no Anexo F, a avaliação da variação do consumo de energia elétrica e de 

combustíveis pelo empreendimento no período correspondente a licença vincenda, incluindo 
comentários e justificativas pertinentes. os últimos dois anos, incluindo comentários e 
justificativas pertinentes 
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10 - AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS SISTEMAS DE CONTROLE AMBIENTAL        
 
10.1 Impactos ambientais e medidas de controle 
a) Descrever os impactos ambientais significativos previstos e a avaliação da efetiva 
implementação e eficiência das medidas de mitigação e controle propostas. 
 
 
 
 
 
b) Informar os eventuais ajustes do cronograma proposto 
 
 
 
 
  
 
10.2 Impactos ambientais não prognosticados 
a) Descrever os impactos ambientais decorrentes da operação do empreendimento e não 
prognosticados na fase do licenciamento vincendo; 
  
 
 
b) Apresentar medidas e projetos pertinentes; 
 
 
 
 
c) Apresentar cronograma de implantação das medidas e projetos citados no item b; 
 
 
 
 
 
 
10.3 Documentação fotográfica 
Apresentar no ANEXO O documentação fotográfica contemplando os principais medidas e 
sistemas de controle 
 
 
10.4 Efluentes líquidos 
Apresentar, no Anexo G, gráficos contendo  os valores médios mensais dos parâmetros de 
monitoramento dos efluentes industriais bruto e tratado no período correspondente a licença 
vincenda, e a avaliação sobre o desempenho dos sistemas de tratamento e o grau de 
atendimento aos padrões ambientais estabelecidos na legislação vigente no período. Situações 
anormais de operação dos sistemas de controle deverão ser sucintamente relatadas e 
justificadas, assim como as medidas corretivas adotadas para solução das mesmas..  
 
 
10.5 Emissões atmosféricas 
Apresentar, no Anexo G,  gráficos contendo os valores médios obtidos no monitoramento das 
fontes de emissões atmosféricas no período correspondente a licença vincenda, e a avaliação 
sobre o desempenho dos sistemas de tratamento e o grau de atendimento aos padrões 
ambientais estabelecidos na legislação vigente no período. Situações anormais de operação dos 
sistemas de controle deverão ser sucintamente relatadas e justificadas, assim como as medidas 
corretivas adotadas para solução das mesmas..  
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10.6 Resíduos sólidos 
Apresentar, no Anexo G,  planilhas de dados mensais de acompanhamento da geração, 
armazenamento temporário, transporte e destinação final dos resíduos sólidos industriais nos 
últimos dois anos. . Situações anormais na geração, armazenamento, transporte e disposição 
final deverão ser sucintamente relatadas e justificadas, assim como as medidas corretivas 
adotadas para solução das mesmas.  
 

 
11 – MONITORAMENTO DA QUALIDADE AMBIENTAL  
 
O empreendimento executa algum tipo de monitoramento ambiental (água superficial, água 
subterrânea, ar, solo, ruído no entorno, fauna, flora, etc)? 
 
(    ) NÃO 
 
(    ) SIM. Responder os itens 11.1 a 11.5 aplicáveis. 
 
 
11.1 Qualidade da água 
Apresentar, no Anexo H, gráficos contendo os valores médios dos parâmetros de monitoramento 
do corpo receptor dos efluentes líquidos nos pontos estabelecidos, nos últimos dois anos,  e a 
avaliação do comprometimento do nível de qualidade da água do mesmo, em função dos 
padrões fixados na legislação ambiental vigente no período. Situações anormais ocorridas 
deverão ser sucintamente relatadas e justificadas, assim como as medidas corretivas adotadas 
para solução das mesmas.  
 
 
11.2 Qualidade do ar 
Apresentar, no Anexo H,  gráficos contendo valores médios dos parâmetros de monitoramento 
da qualidade do ar na área de entorno do empreendimento nos pontos estabelecidos, nos 
últimos dois anos,  e a avaliação do comprometimento do nível de qualidade do ar, em função 
dos padrões fixados na legislação ambiental vigente no período. Situações anormais ocorridas 
deverão ser sucintamente relatadas e justificadas, assim como as medidas corretivas adotadas 
para solução das mesmas.  
 
11.3 Qualidade das águas superficiais e subterrâneas  
gráficos contendo os valores médios dos principais parâmetros de monitoramento das águas 
superficiais e subterrâneas (quando efetuadas), nos pontos estabelecidos, nos últimos dois anos,  
e a avaliação sobre o grau de comprometimento da área  
 
 
11.4 Conforto acústico  
Apresentar no Anexo H, gráficos contendo os valores obtidos no monitoramento do nível de 
ruídos em todos os pontos definidos na área de entorno do empreendimento, nos últimos dois 
anos, e a avaliação sobre o grau de atendimento aos padrões ambientais estabelecidos na 
legislação vigente no período. Situações anormais ocorridas deverão ser sucintamente relatadas 
e justificadas, assim como as medidas corretivas adotadas para solução das mesmas.  
 
 
11.5 Outros tipos de monitoramento  
Apresentar, no Anexo H, a compilação de dados ou resultados de quaisquer outros tipos de 
monitoramento ou estudos ambientais executados pelo empreendimento nos últimos dois anos, 
na forma mais conveniente, incluindo a avaliação dos mesmos. 
 

 
 
 
 



RADA - Nome do empreendimento 

 

 

 

 
12 – GERENCIAMENTO DE RISCOS  
O empreendimento possui registro das situações de emergência ocorridas, com 
conseqüências para o meio ambiente? 
(     ) NÃO. Justiifique 
 
(     ) SIM. Responder os itens 12.1 e 12.2. 
 
 
12.1 Histórico 
Apresentar, no Anexo I, um relato de todas as situações de emergência nas unidades de 
processo ou nas unidades de tratamento/destinação de efluentes ou resíduos nos últimos dois 
anos , que tenham repercutido externamente ao empreendimento sobre os meios físico, biótico 
ou antrópico, contendo as seguintes informações: 

 descrição da ocorrência e da(s) unidade(s) afetada(s); 
 causas apuradas; 
 forma e tempo para detecção da ocorrência; 
 duração da ocorrência; 
 tempo de interrupção da operação da(s) unidade(s) afetada(s); 
 instituições informadas sobre a ocorrência; 
 descrição geral da(s) área(s) afetada(s); 
 identificação e quantificação dos danos ambientais causados; 
 procedimentos adotados para anular as causas da ocorrência; 
 procedimentos adotados para neutralizar ou atenuar os impactos sobre os meios físico, 

biótico ou antrópico; 
 destinação dos materiais de rescaldo e resíduos coletados na(s) área(s) afetada(s); 
 em caso de reincidência, especificar a(s) data(s) da(s) ocorrência(s) anteriormente 

registrada(s). 
 
 
12.2 Avaliação das medidas implementadas  
Apresentar, no Anexo I, uma avaliação sobre o desempenho da empresa na detecção e 
correção das situações de emergência relatadas anteriormente, bem como na identificação e 
mitigação dos impactos ambientais decorrentes. Se aplicável, destacar a sistematização de 
medidas preventivas e/ou planos de contingência estabelecidos em função dessas 
ocorrências. 
 

 
13 – ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA – Anexo J 
O empreendimento tem conhecimento sobre os avanços tecnológicos nas áreas de produção e 
de tratamento/disposição de efluentes e resíduos?  
(     ) NÃO. Justifique 
 
(     ) SIM. Responder os itens 13.1 e 13.2. 
 
 
13.1 Produção 
Descrever no Anexo J as inovações tecnológicas de processos produtivos ocorridas no 
período correspondente a licença vincenda,  implantados ou não no empreendimento. Caso 
tenham sido adotadas novas tecnologias,  apresentar uma avaliação dos resultados sobre a 
qualidade dos produtos e as conseqüências no tocante à minimização dos impactos 
ambientais da atividade.  
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13.2 Controle ambiental 
Descrever no Anexo J as inovações tecnológicas dos processos de controle ambiental 
aplicáveis ao empreendimento, surgidas nos últimos dois anos, adotadas ou não no 
empreendimento. Caso positivo, apresentar  uma avaliação sobre a adoção dessas tecnologias 
e as conseqüências no tocante à minimização dos impactos ambientais da atividade e melhoria 
do desempenho ambiental da empresa.  
 
 

 
14 – MEDIDAS DE MELHORIA CONTÍNUA DO DESEMPENHO AMBIENTAL  

O empreendimento possui programas ou projetos voltados à melhoria do desempenho ambiental 
da atividade? 
(     ) NÃO 
 
(     ) SIM. Descrever em linhas gerais, no Anexo I, os projetos e programas estabelecidos ou em  
        andamento visando à melhoria contínua do desempenho ambiental global do   
        empreendimento, tais como:  

♦ Implantação do sistema de gestão ambiental – SGA, segundo a NBR ISO 14.001 ou 
outras normas similares; 

♦ Obtenção de certificação ambiental; 
♦ Adesão a códigos setoriais visando à melhoria da qualidade dos produtos, processos, 

qualidade ambiental, etc; 
♦ Desenvolvimento de estudo de Análise do Ciclo de Vida de matérias-primas e produtos; 
♦ Definição e implementação de indicadores de desempenho ambiental; 
♦ Implementação de programas de educação ambiental; 
♦ Implementação de programas de conservação ambiental, etc. 

 
15 – RELACIONAMENTO COM A COMUNIDADE  
 
O empreendimento possui Projetos na área Social, Estudos de Percepção Sócio-Ambiental 
Programa de Educação Ambiental e Plano de Comunicação Social?  
 
(    ) NÃO. Justifique 
 
(   ) SIM. Descrever em linhas gerais, no Anexo L, a relação da empresa com a comunidade  

destacando os projetos e públicos preferenciais do programa de educação ambiental, os 
mecanismos de comunicação interna e externa do PSC, as ações de cunho social, 
aspectos negativos e positivos identificados em relação a empresa nos estudos de 
percepção ambiental         

 
 

16 – INVESTIMENTOS NA ÁREA AMBIENTAL  
 
O empreendimento possui registro dos investimentos já realizados na área ambiental? 
 
(     ) NÃO 
 
(     ) SIM. Apresentar, no Anexo M,  dados consolidados de investimentos de capital e custeio  
        em meio ambiente nas áreas de controle da poluição hídrica, atmosférica e do solo,  
        gerenciamento de resíduos, gerenciamento de riscos e administração de meio ambiente,  
        nos últimos 4 anos, em valores atualizados. Apresentar, de forma consolidada,  a análise  
        custo x benefício dos investimentos na área ambiental. 
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17 – INDICADORES AMBIENTAIS  
Informar os indicadores abaixo, considerando a licença vincenda e as LO’s relacionadas. 
Poderão ser acrescentados outros indicadores ambientais pertinentes à atividade, apresentado-
se os esclarecimentos necessários. 
 
17.1 Efluentes das barragens 

Parâmetros Físico -
químicos* 

Freqüência  Conformidades** Não conformidades** 
Valor 
mínimo 

Valor 
máximo

média Valor 
mínimo 

Valor 
máximo 

média 

        
        
        
        
(*) Indicar os parâmetros físico-químicos que melhor representem o empreendimento 
(**) De acordo com a Deliberação Normativa COPAM 010/86  

17.2 Àrea Impactada X Reabilitada 
Apresentar em valores reais e relativos (%) :
Requerida: 

Área Superfície (ha) % 
Requerida   
Impactada   
Reabilitada   

17.3 Áreas Preservadas: 
Citar as áreas preservadas considerando a licença vincenda e as LO’s relacionadas, 
considerando as seguintes informações:   
 - Denominação da(s) área(s) 
 - Superfície 
 - Formação(ões) vegetal(ais) 
 
 

 
18 - ALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES DA LO 
 
Preencher  o quadro referente a esse item na página seguinte 
 

 
19 – AVALIAÇÃO FINAL E PROPOSTAS  
 
Com base em todas as informações contidas no RADA, apresentar a avaliação do desempenho 
ambiental geral do empreendimento, considerando também o cumprimento das condicionantes 
da(s) LO(s), e a proposição de medidas para melhoria ambiental da organização. 
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18 - ALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES DA LO 

Preencher a tabela abaixo incluindo a descrição das condicionantes estabelecidas na(s) licença(s) de operação anterior(es) e as datas de vencimento, de 
prorrogação e cumprimento e a freqüência ( quando for o caso) de cada uma delas, descrevendo sucintamente as justificativas, quando aplicável. (Máximo 3 
linhas, fonte arial 10). 

Condicionante Periodicidade
Datas 

Justificativa 
Vencimento Prorrogação Cumprimento
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Anexo L-  RELACIONAMENTO COM A COMUNIDADE –  
 
Anexo M  - INVESTIMENTOS NA ÁREA AMBIENTAL  
 
Anexo N - AVALIAÇÃO FINAL E PROPOSTAS 
 
Anexo O – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



RADA – Nome do Empreendimento                                                                                                                                         
    

 

 
MODELO 

Folha de rosto de anexo do RADA 
 

ANEXO B – Item 5: Atualização de dados 
 

 
Item 5.4 – Ampliação/modificação da capacidade produtiva – NÃO SE APLICA 
 
Item 5.6 – Planta de localização e lay-out 
 
Item 5.7 – Fluxograma do processo produtivo 
 
Item 5.11.6 – Projeto de adequação das instalações de abastecimento de combustíveis – DADOS 
NÃO  DISPONÍVEIS (ou NÃO SE APLICA ) 
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