
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO
FEDERAL

Diretoria de Licenciamento IV

 

À SULAM,

 

Visando atender aos preceitos da Lei Orgânica do Distrito Federal, mais
especificamente àquilo estabelecido no art. 291, solicito que o EIA/RIMA que consta nos documentos
SEI 27293967, 27294209, 27294209, 27294414, 27294623, 27294842, 27294997, 27295186, 27295421,
27295672, 27295833, 27296155, 29917966 seja subme do à apreciação do Conselho de Meio
Ambiente do Distrito Federal. Na oportunidade, esclareço que tais documentos cons tuem resposta do
empreendedor às exigências estabelecidas na Informação Técnica SEI-GDF n.º 62/2019 -
 IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-IV (22471355), emitida pelo Brasília Ambiental em 17 de maio e 2019.

Por fim, destaco que a audiência pública para tratar do tema objeto deste processo está
marcada para o dia 09/11/2019 (29431822).  Como a data está muito próxima, acredito que tal pré-
requisito, também previsto na legislação acima citada, estará cumprido antes das tramitações
interinstitucionais necessárias.

Documento assinado eletronicamente por NATANAEL ANTUNES ABADE - Matr.0215800-0,
Diretor(a) de Licenciamento IV, em 22/10/2019, às 19:24, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 30273265 código CRC= 84282765.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Presidência

Superintendência de Licenciamento Ambiental

Despacho SEI-GDF  IBRAM/PRESI/SULAM Brasília-DF, 23 de outubro de 2019

À PRESI, 

 

Visando atender aos preceitos da Lei Orgânica do Distrito Federal, mais
especificamente àquilo estabelecido no art. 291, solicito que o EIA/RIMA que consta nos documentos
SEI 27293967, 27294209, 27294209, 27294414, 27294623, 27294842, 27294997, 27295186, 27295421, 27295672, 27295833, 27296155, 29917966 seja
submetido à apreciação do Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal.

Na oportunidade, esclareço que tais documentos cons tuem resposta do empreendedor
às exigências estabelecidas na Informação Técnica SEI-GDF n.º 62/2019 -
 IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-IV (22471355), emitida pelo Brasília Ambiental em 17 de maio e 2019.

Por fim, destaco que a audiência pública para tratar do tema objeto deste processo está
marcada para o dia 09/11/2019 (29431822). Como a data está muito próxima, acredito que tal pré-
requisito, também previsto na legislação acima citada, estará cumprido antes das tramitações
interinstitucionais necessárias.

 

Atenciosamente, 

 

Documento assinado eletronicamente por ALISSON SANTOS NEVES - Matr.0215815-9,
Superintendente de Licenciamento Ambiental, em 04/11/2019, às 18:20, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 30319234 código CRC= D5B08424.
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3214-5630
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Presidência

Assessoria de Comunicação

Despacho SEI-GDF  IBRAM/PRESI/ASCOM Brasília-DF, 04 de novembro de 2019

À SULAM,

Retorna-se os autos após atendimento do Despacho 29361313.

Atenciosamente,

 

FERNANDO DOS SANTOS VERAS DE MESQUITA SANTANA
Assessor

Assessoria de Comunicação Social

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO DOS SANTOS VERAS DE MESQUITA
SANTANA - Matr.1693084-3, Assessor(a), em 04/11/2019, às 17:48, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 30885553 código CRC= 04E42B6F.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Superintendência de Licenciamento Ambiental

Assessoria de Consulta e Distribuição

Despacho SEI-GDF  IBRAM/PRESI/SULAM/ADIS Brasília-DF, 27 de novembro de 2019

À DILAM IV,

Considerando a Carta nº 11/2019 (31949188), encaminhamos o presente para
conhecimento do anexo apensado.

 

Atenciosamente,

ALINE APARECIDA MONTEIRO PAULO

Assessora Técnica  - ADIS/ SULAM

Documento assinado eletronicamente por ALINE APARECIDA MONTEIRO PAULO - Matr.
1693147-5, Assessor(a) Técnico(a), em 27/11/2019, às 11:31, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 31952089 código CRC= AE1CC05D.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SEPN 511, BLOCO C - Ba i rro Asa  Norte - CEP 70750-543 - DF

 

00391-00010760/2018-70 Doc. SEI/GDF 31952089

Despacho IBRAM/PRESI/SULAM/ADIS 31952089         SEI 00391-00010760/2018-70 / pg. 37



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Presidência

Superintendência de Licenciamento Ambiental

Despacho SEI-GDF  IBRAM/PRESI/SULAM Brasília-DF, 03 de dezembro de 2019

À PRESI, 

 

Reiteramos o Despacho IBRAM/PRESI/SULAM (30319234) e solicitamos o envio dos
autos para apreciação do Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal, conforme estabelecido no
art. 291 da Lei Orgânica do Distrito Federal.

 

Atenciosamente, 

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CARLOS PAIM TERRA - Matr.0184072-X,
Chefe da Assessoria Técnica de Licenciamento, em 03/12/2019, às 09:52, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 32227636 código CRC= 0577C6AA.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SEPN 511 - Bloco C - Edi fício Bi ttar - 5° andar - Ba i rro Asa  Norte - CEP 70750543 - DF

3214-5630
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO
DISTRITO FEDERAL

 

Presidência

 

 

Ofício SEI-GDF Nº 2432/2019 - IBRAM/PRESI Brasília-DF, 03 de dezembro de 2019.

A Sua Excelência o Senhor

JOSÉ SARNEY FILHO

Presidente do CONAM-DF

Brasília - DF

NESTA

Senhor Presidente,

Ao tempo em que o cumprimento, encaminho os autos que se referem ao licenciamento
ambiental do empreendimento denominado PEDREIRAS CONTAGEM, localizada na Região
Administra va da Fercal RA XXXI/DF, para apreciação do Conselho de Meio Ambiente do Distrito
Federal, conforme estabelecido no art. 291 da Lei Orgânica do Distrito Federal.

No mais, o Brasília Ambiental coloca-se à disposição para prestar outros
esclarecimentos que porventura se façam necessários.

Atenciosamente,

EDSON DUARTE

Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – BRASÍLIA AMBIENTAL

Presidente

 

Documento assinado eletronicamente por EDSON GONÇALVES DUARTE - Matr.:1689252-6,
Presidente do Instituto Brasília Ambiental, em 04/12/2019, às 10:41, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 32232618 código CRC= B30FA767.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL

 

Gabinete

Despacho SEI-GDF  SEMA/GAB Brasília-DF, 04 de dezembro de 2019

À Diretoria de Colegiados,

 

Redireciono para conhecimento e providências cabíveis, O cio IBRAM 2432/2019 (SEI
nº 32232618), que solicita análise do CONAM no licenciamento ambiental do empreendimento
denominado PEDREIRAS CONTAGEM, localizado na Região Administrativa da Fercal RA XXXI/DF.

 

Atenciosamente,

 

ALINE DE QUEIROZ CALDAS 
Chefe de Gabinete

Documento assinado eletronicamente por ALINE DE QUEIROZ CALDAS - Matr. 275081-3, Chefe
de Gabinete, em 04/12/2019, às 10:52, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 32317582 código CRC= 7A6788D6.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Assuntos Estratégicos

Assessoria Especial

Despacho SEI-GDF  SEMA/SUEST/ASUEST Brasília-DF, 30 de dezembro de 2019

Senhores Conselheiros do CONAM, representantes da OAB/DF.

 

Na 151º reunião ordinária do Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal, realizada
no dia 17/12/2019, foi apreciado como item  de pauta a distribuição do Processo nº 00391-
00010760/2018-70 – Licenciamento ambiental - PEDREIRAS CONTAGEM - RA XXXI/DF para  relatoria.
Na ocasião essa OAB/DF manifestou para a relatoria dos autos e foi aprovado por unanimidade .
Assim  encaminhamos o presente para relato e voto.

 

ANTONIA MARTINS FEITOSA

Assessora

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIA MARTINS FEITOSA - Matr. 0273904-6,
Assessor(a) Especial, em 30/12/2019, às 11:42, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 33447004 código CRC= 7E52D746.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO
FEDERAL

Superintendência de Licenciamento Ambiental

Diretoria de Licenciamento IV

 

Parecer Técnico n.º 161/2020 - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-IV  

REFERÊNCIA: Processo nº 102.055.610/1990 SEI (LA)

                         Processo nº 00391-00010760/2018-70 SEI (LP)

INTERESSADO: Pedreiras Contagem Ltda.

CNPJ: 26.500.165/0001-16.

ENDEREÇO DA ATIVIDADE: Fazenda Limoeiro s/nº - Interseção do ribeirão Palmeira, Rodovia DF-205,
Km 61 - Região Administrativa Fercal – RA XXXI/Distrito Federal.

REGISTRO NO CAR: GO-5217609-DA35.25C3.C7B4.4743.BA25.F853.282E.2CC9.

BACIA HIDROGRÁFICA: rio Maranhão.

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 8283234.56977 Lat e 200680.542446 Long.

ZONA UTM: 23 S.

ATIVIDADE LICENCIADA: Extração de rocha calcária.

CÓDIGO CNAE: 0810-0/04 - Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado.

POTENCIAL POLUIDOR: 3 - Alto.

PORTE: 2 - Grande.

FASE DO LICENCIAMENTO: Licença Prévia - exploração mineral com extração de rocha calcária.

DATA DO REQUERIMENTO: 07/07/2016.

VALIDADE DA LICENÇA: 02 (dois) anos.

EMAIL: daniellacas@gmail.com.

PROCESSO MINERÁRIO DNPM: Processos 821.197/1971 e 861.109/2012.

ASSUNTO: Análise de EIA - RIMA.

1. INTRODUÇÃO

A Instrução nº 271, de 04 de outubro de 2019, publicada no Bole m de Pessoal, de 8 de
outubro de 2019, do Ins tuto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília
Ambiental determina no Art. 1º - Cons tuir Comissão Mul disciplinar para análise do Estudo de
Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) apresentado pela Pedreiras
Contagem LTDA. - Processo de licenciamento ambiental nº 00391-00010760/2018-70, no âmbito da
Superintendência de Licenciamento Ambiental do IBRAM e Art. 3º  - Estabelecer o prazo de 120 (cento
e vinte) dias para conclusão dos trabalhos.

 O presente Parecer Técnico tem como obje vo apresentar a análise do Estudo de
Impacto Ambiental - EIA e Relatório de Impacto Ambiental - RIMA para Exploração de Rocha Calcária
em Nova Frente de Lavra, em referência ao requerimento de Licença Prévia - LP (folha 2711)
(21659972), protocolado pela empresa Pedreiras Contagem Ltda. - CNPJ nº 26.500.165/0001-16 -
Processo nº 0102-055610/1990, em 07 de julho de 2016.

O requerimento de licenciamento ambiental para a vidade de exploração mineral de
rocha calcária é para uma área de 68,944 hectares, que corresponde a Área Diretamente Afetada -
ADA e está vinculada em dois processos minerários junto à Agência Nacional de Mineração – ANM -
DNPM 821.197/1971 (25,265 ha) e DNPM 861.109/2012 (43,729 ha).

Todos os documentos citados neste documento estão anexados no processo SEI 00391-
00010760/2018-70, que trata do requerimento de Licença Prévia - LP para a nova cava com área total
de 68,994 hectares.

2. LOCALIZAÇÃO E ZONEAMENTO
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O empreendimento está localizado na Fazenda Limoeiro, nas proximidades da Rodovia
DF-205, km 61, na Região Administrativa Fercal, na porção limítrofe norte do Distrito Federal.

De acordo com o Mapa Hidrográfico do Distrito Federal (2016), a área está inserida
na Região Hidrográfica do Rio Tocan ns/Araguaia, Bacia Hidrográfica do Rio Maranhão e na Unidade
Hidrográfica do Alto Rio Maranhão, próximo ao Córrego Ponte e ao Rio Maranhão.

Conforme o Mapa Ambiental do Distrito Federal (2014), o local está inserido na Área
de Proteção Ambiental - APA do Planalto Central. Conforme o zoneamento ambiental constante no
Plano de Manejo elaborado pelo Ins tuto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio,
aprovado pela Portaria nº 28, de 17 de abril de 2015, se encontra na Zona de Uso Sustentável - ZUS.

Figura 1. Mapa de localização do empreendimento contendo a poligonal do processo minerário DNPM
821.197/1971 destacada em azul e a poligonal DNPM 861.109/2012 destacada em amarelo, sendo este objeto

da análise do processo de Licença Prévia.

Segundo a Lei Complementar n° 803, de 25 de abril de 2009, que aprova a revisão do
Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT, o empreendimento está inserido na Zona Rural
de Uso Controlado, “que compreende as áreas rurais inseridas na Bacia do Alto Rio Descoberto”.

3. ASPECTOS LEGAIS

3.1. Legislação Federal e Distrital

Lei Federal nº 6.938/1981 – Dispõe sobre a polí ca Nacional do Meio Ambiente, seus fins e
mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências;

Lei Federal nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997 - Ins tui a Polí ca Nacional de Recursos Hídricos,
cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do
art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de
dezembro de 1989;

Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 - Dispõe sobre as sanções penais e
administra vas derivadas de condutas e a vidades lesivas ao meio ambiente, e dá outras
providências;

Lei Complementar Federal nº 140, de 08 de dezembro de 2011 - Fixa normas, nos termos dos
incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da Cons tuição Federal, para a
cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações
administra vas decorrentes do exercício da competência comum rela vas à proteção das
paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer
de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora; e altera a Lei no 6.938, de 31
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de agosto de 1981;

Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012 - Dispõe sobre a proteção da vegetação na va;
altera as Leis nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428,
de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nos 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de
14 de abril de 1989, e a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras
providências;

Decreto Presidencial s/nº, de 10 de janeiro de 2002 - Cria a Área de Proteção Ambiental – APA
do Planalto Central, no Distrito Federal;

Lei Distrital nº 41, de 13 de setembro de 1989 - Dispõe sobre a Polí ca Ambiental do Distrito
Federal e dá outras providências;

Lei Orgânica do Distrito Federal, de 09 de junho de 1993 - Dispõe de normas e garan as de
proteção ao meio ambiente – artigos 278 a 311;

Lei Distrital nº 1393, de 04 de março de 1997 - Dispõe sobre a exigência de garan a de
reabilitação ou recuperação de área degradada por empreendimentos que exploram recursos
minerais no Distrito Federal;

Lei Complementar Distrital nº 803, de 25 de abril de 2009 - Aprova a revisão do Plano Diretor de
Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT e dá outras providências;

Decreto Distrital nº 12.960, de 28 de dezembro de 1990 - Aprova o Regulamento da Lei nº 41, de
13 de setembro de 1989 que dispõe sobre a Polí ca Ambiental do Distrito Federal e dá outras
providências;

Decreto nº 14.783, de 17 de junho de 1993 - Dispõe sobre o tombamento de espécies arbóreo-
arbustivas, e dá outras providências (revogado);

Decreto Distrital nº 31.254, de 18 de janeiro de 2010 - Dispõe sobre a criação do Comitê da
Bacia Hidrográfica dos Afluentes do Rio Maranhão;

Decreto Distrital nº 39.469, de 22 de novembro de 2018 - Dispõe sobre a autorização de
supressão de vegetação na va, a compensação florestal, o manejo da arborização urbana em
áreas verdes públicas e privadas e a declaração de imunidade ao corte de indivíduos arbóreos
situados no âmbito do Distrito Federal.

3.2. Resoluções do CONAMA

Resolução CONAMA nº 01, de 23 de janeiro de 1986 - Dispõe sobre critérios básicos e diretrizes
gerais para a avaliação de impacto ambiental;

Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 - Dispõe sobre licenciamento
ambiental; competência da União, Estados e Municípios; listagem de a vidades sujeitas ao
licenciamento; Estudos Ambientais, Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto
Ambiental;

Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005 - Alterada pela Resolução 410/2009 e pela
430/2011 - Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu
enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e
dá outras providências;

Resolução CONAMA nº 428, de 17 de dezembro de 2010 - Dispõe, no âmbito do licenciamento
ambiental, sobre a autorização do órgão responsável pela administração da Unidade de
Conservação, de que trata o § 3º do ar go 36 da Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000, bem como
sobre a ciência do órgão responsável pela administração da UC no caso de
licenciamento ambiental de empreendimentos não sujeitos a EIA-RIMA e dá outras providências

Resolução CONAMA nº 491, de 19 de novembro de 2018 - Revoga a Resolução Conama nº
03/1990 e os itens 2.2.1 e 2.3 da Resolução Conama nº 05/1989 e dispõe sobre padrões de
qualidade do ar.

3.3. Portarias do IPHAN

Portaria IPHAN nº 07, de 01 de dezembro de 1988 – Estabelece os procedimentos necessários à
comunicação prévia, às permissões e às autorizações para pesquisas e escavações
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arqueológicas em sítios arqueológicos previstas na Lei nº 3.924, de 26 de junho de 1961;

Portaria IPHAN nº 230, de 17 de dezembro de 2002 - Dispõe sobre procedimentos aplicáveis aos
estudos arqueológicos nas diversas fases de obtenção de licenças ambientais;

Instrução Norma va IPHAN nº 001, de 25 de março de 2015 - Estabelece procedimentos
administra vos a serem observados pelo Ins tuto do Patrimônio Histórico e Ar s co Nacional
nos processos de licenciamento ambiental dos quais participe.

3.4. Instruções Normativas do Brasília Ambiental

Instrução Norma va IBRAM nº 76, de 05 de outubro de 2010 - Anexo I – Metodologia para o
cálculo de Compensação Ambiental no âmbito do DF e Anexo II – Glossário;

Instrução Normativa IBRAM nº 1, de 16 de janeiro de 2013 - Estabelece critérios objetivos para a
definição do Valor de Referência - VR u lizado no cálculo da compensação ambiental, conforme
método proposto na Instrução n° 076/IBRAM, de 05 de outubro de 2010;

Instrução Norma va IBRAM nº 114, de 16 de junho de 2014 - Dispõe sobre o Cadastro de
Empresas e Profissionais Prestadores de Serviço de Consultoria Ambiental do Ins tuto de Meio
Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal e dá outras providências.

3.5. Resolução do Conselho de Recursos Hídricos do Distrito Federal

Resolução do Conselho de Recursos Hídricos do Distrito Federal nº 02, de 17 de dezembro de
2014 - Aprova o enquadramento dos corpos de água superficiais do Distrito Federal em classes,
segundo os usos preponderantes, e dá encaminhamentos;

4. HISTÓRICO DO PROCESSO

Processo SEI 00391-00010760/2018-70

Em 29 de outubro de 2013, a empresa Ecotech Tecnologia Ambiental e Consultoria, informa na
Carta nº 473/2013 (folha 1636) (21651184), que em atendimento à condicionante nº I.4 da
Licença de Operação nº 063/2013 “Qualquer alteração nos projetos previstos para o
empreendimento deverá ser precedida de anuência documentada deste Ins tuto”, apresenta a
via impressa do Relatório Técnico Complementar da nova frente da lavra (folhas 1637 a 1674), a
leste da cava atual, na poligonal DNPM 561.109/2012. Junto à carta em causa, é apresentada a
publicação no Diário Oficial da União - DOU nº 45 em que é concedida a Outorga com o Alvará
de Pesquisa emitido pelo DNPM, para o processo 2058/2013-861.109/2012.

Em 13 de maio de 2014, a empresa Pedreiras Contagem Ltda., por meio da Carta nº 07/2014
(folhas 1690 a 1693) (21652102) solicita que seja incluída na pauta de análise do processo, a
avaliação da viabilidade das propostas apresentadas neste Ins tuto, ou seja, revisão da área de
influência das cavidades mapeadas na atual frente de lavra e a abertura de nova frente de
lavra.

Na Carta nº 06/2015 (folha 2126) (21654952), de 26 de março de 2015, o interessado Pedreiras
Contagem, junta ao processo o Relatório Final de Pesquisa Mineral (folhas 2128 a 2234)
referente ao processo minerário DNPM nº 861.109/2012 e a Autorização de Pesquisa nº
2.058/2013, rela va à área solicitada para a abertura da nova frente de lavra. Em anexo à carta,
segue a ART assinada pelo Sr. Luiz Antônio Barboza - responsável pela elaboração do relatório
(folha 2127).

Em 05 de fevereiro de 2016, o IBRAM/DF elaborou a Informação Técnica nº 438.000.008/2016 -
GELPE/COIND/SULAM (folhas 2256 a 2322) (21658899), que tem o obje vo de analisar o
cumprimento das condicionantes da Licença de Operação nº 063/2013; solicitação para
abertura de nova frente de lavra para a poligonal DNPM 861.109/2012 e complementações
do estudo espeleológico e pedido para a expansão de 1,8 ha na porção Oeste da atual cava de
mineração, referente ao processo minerário DNPM 821.197/1971.

Na referida IT consta o Termo de Referência para elaboração de complementações de
Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA para a vidade de Exploração e Beneficiamento
Mineral para Expansão da Mina de Calcário em nova frente de lavra, ou seja, objeto do
requerimento para uma área de 68,994 hectares.
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Em 07 de julho de 2016, a empresa Ecotech Tecnologia Ambiental e Consultoria Ltda., por meio
da Carta nº 192/2016 (folha 2717) (21659276), encaminhada à Superintendência de
Licenciamento e Fiscalização - SULFI/IBRAM apresenta o Requerimento da Licença Prévia (LP)
para a nova frente de lavra na poligonal DNPM 861.109/2012. Em anexo consta a seguinte
documentação:

Requerimento da Licença Prévia, assinado pelo Sr. Raidan Paiva Amorim, em 04 de julho
de 2016 (folha 2711);

Comprovante de pagamento da taxa de análise de requerimento (folha 2712);

Original da publicação de Aviso de Requerimento de Licença Prévia no periódico Jornal de
Brasília, publicado em 05 de julho de 2016 (folha 2713);

Original da publicação de Aviso de Requerimento de Licença Prévia no Diário Oficial do
Distrito Federal - DODF nº 127, publicado em 05 de julho de 2016 (folha 2714);

Complementação do Estudo de Impacto Ambiental - EIA, em duas cópias digitais,
contendo: (i) EIA (Tomo I); (ii) Mapas (Tomo III) e Anexos (Tomo IV) (folhas 2715 e 2716)
(21670166, 21675923, 21676169 e 21676890);

Relatório Ambiental de Trecho do Córrego Grota Vermelha.

Em 01 de junho de 2017, foi realizada reunião neste Ins tuto, com o corpo técnico de
licenciamento ambiental e os representantes da empresa Pedreiras Contagem Ltda.. Na reunião
foram levantados ques onamentos referentes ao Estudo de Impacto Ambiental - EIA, a par r da
análise prévia do documento. Esses ques onamentos foram encaminhados por e-mail
(21760346) ao interessado Pedreiras Contagem.

Em 01 de novembro de 2017, a empresa Ecotech Ambiental protocola a Carta nº 194/2017
(3141720), encaminhada à SULAM/IBRAM. Na carta, a Ecotech se apresenta como responsável
técnica pela elaboração do Estudo de Impacto Ambiental - EIA Complementar da Nova Frente de
Lavra e pelo Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD, relacionando os seguintes
documentos:

Seções rebatidas dos perfis de cobertura das seções para a nova frente de lavra;

Mapa Geológico da Área Diretamente Afetada - ADA;

Mapa Pedológico da ADA;

Mapa de Susceptibilidade a Erosão para a ADA;

Caderno de Complementações Técnicas em resposta aos ques onamentos do IBRAM para
o EIA da nova frente de lavra, a partir da reunião realizada em 01 de julho de 2017.

- Manifestação do ICMBio

Em 16 de março de 2018, por meio do O cio SEI nº 244/2018-CR-11/ICMBio (6368264) –
processo 02128.010870/2016-51 – Ins tuto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade -
ICMBio é recebido no IBRAM, a Autorização para Licenciamento Ambiental - ALA nº 4/2018-CR-
11 referente ao processo 102.055.610/1990 – IEMA/DF para o empreendimento da Pedreiras
Contagem Ltda., atestando a viabilidade ambiental em relação aos impactos sobre a APA do
Planalto Central, desde que as condicionantes con das na ALA sejam cumpridas, ou seja, a ALA
autoriza a atividade de exploração mineral de calcário para a nova frente de lavra.

Condições Gerais:

1.1. Esta autorização não dispensa outras Autorizações e Licenças Federais, Estaduais,
Distritais e Municipais, porventura exigíveis no processo de licenciamento.

1.2. Mediante decisão mo vada, o Ins tuto Chico Mendes poderá alterar as
recomendações, as medidas de controle e adequação, bem como suspender ou cancelar
esta Autorização, caso ocorra:

Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;

Omissão ou falsa descrição de informações relevantes, que subsidiaram a
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Omissão ou falsa descrição de informações relevantes, que subsidiaram a
expedição da presente Autorização;

Superveniência de fato excepcional ou imprevisível ao pedido de Autorização.

1.3. O Ins tuto Chico Mendes deverá ser imediatamente comunicado em caso de
ocorrência de acidentes que possam afetar a APA do Planalto Central.

1.4. Encaminhar ao Ins tuto Chico Mendes todas as licenças ambientais para o
empreendimento assim que forem emitidas.

1.5. O não cumprimento das disposições deste documento poderá acarretar seu
cancelamento, estando ainda o solicitante sujeito às penalidades previstas na Legislação
Ambiental vigente.

2. Condições Específicas:

2.1. Atender as normas legais vigentes referentes às espécies da flora imunes de corte
identificadas;

2.2. Considerar como faixa marginal da APP do Rio Maranhão, a largura mínima de 50
metros. Para os demais cursos d’água locais, a largura da faixa marginal deverá ser de no
mínimo 30 metros;

2.3. Rejeitos e estéreis gerados no processo de extração de calcário não poderão ser
u lizados para a pavimentação das estradas internas e daquelas que se encontram no
entorno do empreendimento, ou até mesmo, dentro dos limites da APA do Planalto
Central, sem autorização desta Unidade de Conservação;

2.4. Apresentar e implementar Programa de Monitoramento de Agrias claudina godmani,
espécie de lepidóptero ameaçado de ex nção e das espécies de Hesperiidae endêmicas
do Cerrado;

2.5. Apresentar e implementar Programa de Monitoramento das espécies de Lonchophylla
dekeyseri (morcego-beija-flor) o único morcego endêmico do Cerrado e de Neonycteris
pusilla, classificadas como vulnerável (IUCN, 2013);

2.6. Apresentar e implementar Programa de Monitoramento da Herpetofauna,
especialmente das espécies raras, endêmicas e ameaçadas de extinção;

2.7. Apresentar e implementar Programa de Monitoramento das espécies da Mastofauna
com ênfase nas espécies raras, endêmicas e ameaçadas de extinção;

2.8. Apresentar e implementar Programa de Monitoramento da Avifauna com ênfase nas
espécies raras, endêmicas e ameaçadas de extinção;

2.9. Apresentar e implementar Programa de Monitoramento de atropelamento de fauna;

2.10. Apresentar e implementar Programa de Monitoramento da Flora, especialmente das
espécies raras, endêmicas e ameaçadas de extinção;

2.11. Apresentar e executar o Programa de Monitoramento com avaliação da Qualidade
das Águas do Rio Maranhão, a jusante e a montante da área de exploração mineral;

2.12. Apresentar e implementar Programa de Monitoramento da Contaminação dos Solos
e Águas subterrâneas;

2.13.  Apresentar e implementar Programa de Qualidade do Ar;

2.14. Apresentar e implementar Programa de Educação Ambiental, tendo como público
alvo as comunidades da região do entorno imediato do empreendimento
(moradores/produtores rurais), situados na Bacia Hidrográfica do Rio Maranhão, mais
precisamente as comunidades do Sonhém, Palmeiras, Monjolo e do P.A. Contagem, no Rio
Maranhão, todas situadas na APA do Planalto Central, sendo que este Programa deverá
ser elaborado, de acordo como o Termo de Referência disponibilizado pela
APAPC/ICMBIO. Este Programa deverá ainda ser apresentado ao ICMBio/APAPC, no prazo
de 180 dias, após a emissão da licença e executado durante o período de validade da
licença ambiental;

2.15. Os Programas de Monitoramento deverão ser apresentados em até 60 dias após a
emissão da licença da nova lavra, iniciados em até 120 dias após a emissão da mesma,
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contemplando as sazonalidades (seca e chuva), assim como o Empreendedor deverá
apresentar ao ICMBIO/APAPC, os respec vos relatórios anuais de monitoramento já
relacionados;

2.16. Instalar 20 (vinte) placas de sinalização ambiental, de acordo com orientações do
ICMBIO/APAPC, informando que a região está inserida em uma unidade de conservação
federal (APA do Planalto Central) e que se trata de região com ocorrência de fauna, sendo
que essas placas de sinalização ambiental deverão ser instaladas, nas margens das
principais Rodovias Distritais que dão acesso ao Empreendimento (DF-250, DF-330, DF-
150 e DF-131), em até 180 dias após a emissão da licença ambiental;

2.17. Implantar Sistema de Drenagem entre as áreas operacionais locais e também entre
as áreas operacionais e os córregos locais, incluindo o Rio Maranhão, para reduzir ao
máximo o risco de carreamento de materiais gerados pelo empreendimento para os
cursos d’água, em até 180 dias, após a emissão da licença;

2.18. Implantar Cinturão Verde no entorno imediato das áreas a serem exploradas e
também entre estas áreas operacionais e o Rio Maranhão, para evitar a dispersão dos
resíduos gerados pelos processos de exploração.

Em 23 de outubro de 2018, a empresa Pedreiras Contagem Ltda., por meio da Carta nº 19/2018
(14248774) encaminha o caderno de exigências referente ao pedido de Licença Prévia – LP para
abertura de nova frente de lavra, o mesmo já apresenta na Carta nº 194/2017 (3141720), assim
como é encaminhada junto com a carta, a Autorização de Licenciamento Ambiental nº 4/2018-
CR-11 emitido pelo ICMBio, gestor da APA do Planalto Central.

- Manifestação do IPHAN

Em 09 de abril de 2019, é protocolado o O cio nº 86/2019 IPHAN-DF/IPHAN (20737849) -
processo 01551-900009/2017-03 – IPHAN em re ficação ao O cio nº 77/2019 ( 20250411) e
Ofício nº 63/2019 (20017490).

O o cio aborda a resposta à análise do Relatório Final de Avaliação de Impacto ao Patrimônio
Arqueológico - RAIPA, com base na Instrução Norma va IPHAN nº 001/2015 e da Portaria IPHAN
nº 07/88, ar gos 11 e 12, em que o IPHAN declara-se favorável à anuência da Licença Prévia -
LP e Licença de Instalação – LI à empresa Pedreiras Contagem Ltda.

Quadro 1 - Área delimitada para exploração - IPHAN

Vértices Longitude (X) Latitude (Y)

1 201214,78 8283401,71

2 201904,78 8283401,71

3 201904,78 8282555,71

4 200918,05 8282542,44

5 200918,05 8282891,71

6 201214,76 8282891,71

A poligonal definida pelos seis vér ces corresponde a Área Diretamente Afetada - ADA do
empreendimento definida no estudo ambiental.

- Manifestação do Brasília Ambiental

A Informação Técnica nº 62/2019 - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-IV, de 17 de maio de 2019
(22471355), faz considerações à primeira versão do EIA/RIMA da empresa Pedreiras Contagem
Ltda. apresentada em julho de 2016.

N o Item 6 - Conclusão é elencada dez itens que necessitam de esclarecimentos para o
prosseguimento da análise e por fim solicita que seja apresentado num documento EIA/RIMA, a
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consolidação de todos os dados e informações produzidas, assim como todas as
complementações solicitadas na IT, em virtude de realização da futura audiência pública.

- Manifestação da Pedreiras Contagem

Por meio da Carta 07/2019 (27293750), de 26 de agosto de 2019, a empresa Pedreiras
Contagem Ltda., em atendimento a Informação Técnica nº 62/2019 (22471355), apresenta:

Nova versão revisada do documento EIA/RIMA, contendo as complementações,
adequações e correções solicitadas (27293967, 27294209, 27294414, 27294623,
27294842, 27295186, 27295421, 27295672, 27295833 e 27296155);

Anotações de Responsabilidade Técnica - ART dos integrantes da equipe responsável pela
elaboração do documento EIA/RIMA (27295421);

Procuração do outorgado responsável pelo requerimento de Licença Prévia.

Em 10 de dezembro de 2019, é protocolada a Procuração (32651338) em que consta como
procuradores da Pedreiras Contagem, Sr. Rodrigo Luiz Gomes Pierucce , Sr. Felipe Ponce de
Leon Soriano Lago, Srª Daniella Souza Castro e Raidan Paiva Amorim, este úl mo responsável
pela assinatura do requerimento de Licença Prévia.

5. VISTORIA

No dia 02 de maio de 2019 foi realizada vistoria técnica no local objeto do
licenciamento ambiental da nova área para exploração mineral, com o intuito de verificar as condições
locais e ambientais, bem como do empreendimento como um todo, visando instruir o processo de
licenciamento ambiental e a análise dos estudos ambientais a serem entregues oportunamente pelo
empreendedor.

A vistoria obje vou também complementar a manifestação descrita neste documento
quanto ao requerimento de concessão da Licença Prévia – LP.

Durante a vistoria foi constatado que o local não apresentava nenhum indício de
exploração mineral já iniciado pelo empreendedor.

6. ANÁLISE TÉCNICA – EIA

A nova frente de lavra pretendida pela empresa Pedreiras Contagem Ltda. possui duas
poligonais definidas nos processos DNPM 821.197/1971 e DNPM 861.109/2012, sendo que uma se
encontra em fase de Concessão de Lavra e outra em fase de Requerimento de Lavra.

O processo DNPM 821.197/1971 conta com Licença de Operação - LO nº 57/2018
expedida pelo IBRAM e está com prazo de validade vigente.

O processo DNPM 861.109/2012 conta com requerimento de Licença Prévia – LP, o qual
é objeto de análise de EIA/RIMA, constante neste documento.
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Figura 2. Poligonal - processo minerário DNPM 821.197/1971 destacada em azul e a poligonal - processo
minerário DNPM 861.109/2012 destacada em amarelo, a Área Diretamente Afetada - ADA destacada em
laranja e a área da nova frente de lavra pretendida (polígono em verde), que corresponde à Etapa 1 de

exploração mineral, objeto da análise de Licença Prévia.

6.1. Planejamento de Exploração

A área des nada à nova cava, cons tui a Etapa 1, do total de quatro etapas de
exploração mineral proposta pela empresa Pedreiras Contagem Ltda., in tulada como Área
Diretamente Afetada - ADA e com extensão proposta de exploração de 19,593 hectares. Como pode
ser observada, a ADA envolve áreas dos processos minerários DNPM 821.197/1971 e 861.109/2012.

A ADA será o local que irá sofrer as intervenções de implantação e operação da
a vidade, onde as alterações sobre os meios sico e biológico estão previstos, ressaltando-se, que no
seu interior, estão previstos diferentes momentos de exploração, conforme necessidade da empresa,
seguindo o planejamento de exploração proposto.

Quadro 2 - Planejamento de Exploração - Etapas - ADA

Etapa de
Exploração

Área (ha)
Planejamento

Temporal

1 19,530
Intervenção

imediata

2 7,213 A ser definido

3 18,887 A ser definido

4 17,212 A ser definido

Subtotal 62,842 -

Área de
sensibilidade

ambiental
6,100 -

Total 68,942 -
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Figura 3 - Etapas de exploração previstas na Área Diretamente Afetada - ADA do empreendimento destacadas
em hachuras de cor azul, indicando a ordem de exploração para cada uma, segundo informações extraídas da

nova versão do EIA-RIMA protocolada em 26 de agosto de 2019.

A análise do Estudo de Impacto Ambiental - EIA, será descrita neste documento em
tópicos dis ntos para melhor contextualização e entendimento acerca das diversas informações
apresentadas, com base no Diagnóstico Ambiental.

6.2. Meio Físico

A Região Administra va da Fercal tem sua qualidade ambiental impactada por sua
vocação agrícola e mineradora de calcário - duas cimenteiras de grande porte, pedreiras e usinas de
asfalto, que causam grande trânsito de veículos pesados movidos a diesel, muitas vezes em vias
pouco pavimentadas ou mal pavimentadas. A oferta de a vidades laborais fomentou a formação de
aglomerados populacionais em torno das atividades minerárias.

A a vidade de extração mineral produz vários impactos irreversíveis quanto ao meio
sico, causados pela alteração drás ca causada na paisagem, sendo destacada a redução da

capacidade de absorção de gás carbônico lançado na atmosfera, a alteração no microclima regional e
a redução da capacidade de recarga do aquífero todos decorrentes da supressão de vegetação e da
atividade de extração mineral.

Os principais impactos mi gáveis na a vidade de extração mineral são decorrentes do
beneficiamento do mineral extraído, como por exemplo, o lançamento de material par culado na
atmosfera e a geração de ruído e à facilitação da geração de erosões.

6.2.1. Recursos Hídricos Superficiais

Segundo a Lei das Águas - Lei nº 9.433/1997 - a água é um bem de domínio público, um
recurso natural limitado e dotado de valor econômico.

A Resolução CONAMA nº 357/2005 dispõe sobre a classificação dos corpos d'água e
diretrizes ambientais para seu enquadramento. O enquadramento do corpo hídrico é um instrumento
da Polí ca Nacional de Recursos Hídricos que define seus usos preponderantes mais restri vos da
água, atuais ou pretendidos. Logo, estabelece padrões de qualidade a depender dos usos e estes
devem ser perseguidos ou mantidos.

A Resolução do Conselho de Recursos Hídricos do Distrito Federal nº 2/2014 aprova o
enquadramento dos corpos de água superficiais em classes, segundo os usos preponderantes. Assim,
padrões de qualidade para águas superficiais estão estabelecidos no âmbito distrital e o instrumento
deve ser aplicado inclusive no licenciamento ambiental.

O rio Maranhão é um formador do rio Tocan ns, com seus principais afluentes os rios
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Palmeiras, Palmas e do Sal, além dos ribeirões Sonhém, da Contagem, das Pedreiras, Cafuringa e Dois
Irmãos. As nascentes estão localizadas no Planalto de Goiás e no Distrito Federal.

A porção distrital da Bacia do Rio Maranhão corresponde a 13% do total da área de
drenagem da bacia que corresponde a cerca de 762 km² no total. Essa porção da Bacia do Rio
Maranhão no trecho con do na área do Distrito Federal e seu entorno imediato, comporta um conjunto
de unidades de conservação, em sua grande maioria de uso sustentável como as áreas de proteção
ambiental e poucas reservas particulares do patrimônio natural.

O Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes do Rio Maranhão foi criado em 18 de
janeiro de 2010, por força do Decreto Distrital nº 31.254/2010. Segundo as Moções nº 03, 04 e
05/2017 (único ano com Moções disponíveis no site oficial deste CBH -
http://www.cbhmaranhao.df.gov.br) do Comitê de Bacia Hidrográfica dos Afluentes do Rio Maranhão
no Distrito Federal - CBH Maranhão-DF, trata-se de região com o quadro complexo que causam
dificuldades do abastecimento humano e ausência de rede de saneamento básico universal. Essa
temá ca, contudo, não foi abordada pela sociedade civil presente na Audiência Pública realizada dia
09 de novembro de 2019, com publicação convocatória no DODF nº 191, de 07 de outubro de 2019
(29431822).

Recentemente, a população do Distrito Federal enfrentou uma grave crise hídrica que
gerou inclusive racionamento do uso dos recursos hídricos e prejuízos ao agronegócio local. Mesmo
com uma elevação nos índices dos principais reservatórios, a qualidade e a quan dade de água é uma
preocupação crescente na região.

O EIA/RIMA da Pedreiras Contagem Ltda. (21660642) apresenta as seguintes medidas
preventivas, corretivas e mitigadoras relativas aos recursos hídricos:

Manter ao máximo o solo coberto com vegetação e re rar criteriosamente as árvores realmente
necessárias;

Efetuar sondagens na rocha para verificar a existência de aquíferos confinados e adotar as
medidas técnicas necessárias para rebaixar o nível do aquífero;

Monitorar permanentemente durante os desmontes o eventual afloramento da água subterrânea
e adotar as providências necessárias sob a supervisão do Responsável Técnico;

Monitorar o surgimento de processos erosivos visando à imediata correção;

Projetar e iden ficar as vias de circulação e permi r o tráfego de veículos e máquinas somente
nos trechos determinados para evitar a compactação do solo e seu selamento superficial em
outros trechos;

Promover a imediata cobertura do solo nos trechos onde as intervenções da exploração da
jazida da nova frente de lavra tenham sido finalizadas, visando protegê-lo dos efeitos das
intempéries;

Estabilizar e reverter processos erosivos que venham a surgir;

Disciplinar o escoamento superficial das águas pluviais para possibilitar a sua infiltração,
manter a recarga de aquíferos, evitar erosões, o carreamento de sedimentos e o assoreamento
das grotas secas;

Recompor o relevo ao suavizar as bancadas da área de mineração;

Aprovar e executar o PRAD da lavra que está em operação;

Quanto ao monitoramento de recursos hídricos, o EIA/RIMA da Pedreiras Contagem
Ltda. (21660642) apresenta proposta de monitorar a qualidade das águas no rio Maranhão, quanto à
drenagem pluvial, com amostras no período chuvoso e seco (duas amostragens por ano -
semestralmente), com avaliação sistemá ca dos seguintes parâmetros para as águas superficiais, de
acordo com a Resolução CONAMA nº 357/2005 - pH;  Fósforo; Condu vidade a 25°C; Sólidos
Dissolvidos; Amônia; Nitrato; Nitrito; Sólidos Suspensos; Óleos e Graxas; Demanda Bioquímica de
Oxigênio - DBO; Oxigênio Dissolvido - OD;  Turbidez;  Cor;  Mesófilas;  Coliformes Totais e  Coliformes
Fecais. 

O EIA/RIMA da Pedreiras Contagem Ltda. (21660642) informa que a frequência de
monitoramento de recursos hídricos será alterada para mensal ou emergencial em caso de acidentes,
u lizando planilhas a serem preenchidas pela equipe responsável pela qualidade ambiental, em
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articulação com os responsáveis pelo empreendimento.

Os estudos ambientais realizados não referenciam o rol de parâmetros e a frequência
indicada na Resolução CRH nº 2/2014 que define o enquadramento das águas superficiais do Distrito
Federal e dá encaminhamentos para seu monitoramento.

A par r desse aspecto, o empreendedor deverá abordar a aplicação do Art. 5º da
Resolução CRH nº 2/2014 para acompanhamento bimestral de atendimento ao enquadramento de
qualidade e vazão de recursos hídricos, a saber:

- Parâmetros prioritários para rios - temperatura, DBO, OD, coliformes termotolerantes
(avaliação quantitativa);

- Outros parâmetros - vazão, pH, turbidez, óleos e graxas.

As coletas das amostras de água deverão ser georreferenciadas e os resultados
deverão ser apresentados, observando as orientações dadas pela unidade responsável no Brasília
Ambiental, de forma a poder ser incluídos no banco de dados do Sistema de Informações sobre
Recursos Hídricos do Distrito Federal.

6.2.2. Recursos Hídricos Subterrâneos

Em atenção à drenagem subterrânea o EIA/RIMA, apresenta um contexto hidrogeológico
a qual estão inseridos os aquíferos do Distrito Federal, sendo divididos em dois domínios: o fraturado
e o poroso.

Os sistemas presentes em cada um dos dois domínios são descritos de acordo com
dados da bibliografia disponível para o Distrito Federal, em que são informados: os solos
predominantes, condu vidade hidráulica, espessuras médias e unidades subjacentes. Uma descrição
do po de aquífero e de suas caracterís cas para a Área de Influência Direta - AID e para a Área
Diretamente Afetada - ADA, classificando o subsistema PPC como aquíferos livres e descon nuos,
com baixa condu vidade hidráulica, com a ilustração da distribuição dos sistemas hidrogeológicos
plotadas no Mapa 9.

Em referência à qualidade da água subterrânea, o EIA/RIMA informa que a avaliação da
qualidade da água subterrânea tem seu monitoramento realizado por meio do Programa de
Monitoramento da Qualidade da água, com coleta semestral em poço tubular presente no
empreendimento, poço este pertencente ao sistema hidrogeológico P3 e subsistema PPC, com 107
metros de profundidade, nível estático de 26 metros e vazão máxima de operação de 18.000 l/h.

Os parâmetros avaliados na análise da qualidade da água subterrânea, são
apresentados no Quadro 20 do EIA/RIMA, sendo estes: Nitrogênio Total, pH, Óleos e Graxas, Fósforo
Total, Microorganismos Mesófilos, Coliformes Totais, Coliformes Termotolerantes e Escherichia coli. 

6.2.3. Qualidade do Ar e Clima

A Região Administra va da Fercal possui monitoramento manual de material
par culado atmosférico realizado pelo IBRAM e uma estação de monitoramento meteorológico. Com
avaliação da série histórica do Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar do Distrito Federal,
percebe-se que a região da Fercal possui dificuldade de dispersão de poluentes devido ao seu relevo e
à concentração de fontes fixas e móveis de emissão de poluentes em seu território, constatado pela
degradação das condições de qualidade do ar em comparação com o restante das regiões
monitoradas pelo IBRAM.

No ano de 2018, na Estação de Monitoramento do IBRAM localizada na Comunidade de
Engenho Velho, mediu a concentração média anual de material par culado atmosférico de 152,86

µg/m3 e de material particulado inalável PM10 de 55,10 µg/m3.

A Resolução CONAMA nº 491/2018 define como padrões de média anual de material

particulado total de 80 µg/m3 e de material particulado inalável PM10 de 20µg/m3.

Para os poluentes material par culado fino PM2,5 - ozônio, monóxido de carbono,
óxidos de nitrogênio e óxidos de enxofre não há monitoramento de concentrações no âmbito do
Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar do Distrito Federal – Resultados no site
http://www.ibram.df.gov.br/programa-de-monitoramento-da-qualidade-do-ar-do-df.

A par r da avaliação da série histórica do Programa de Monitoramento da Qualidade do
Ar do Distrito Federal, percebe-se que na estação seca ocorre uma piora na qualidade do ar na região
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da Fercal superior à ocorrida nos outros locais monitorados, quanto ao poluente 'material par culado
atmosférico'.

Como não há o monitoramento automá co da qualidade do ar na região, além de que
não haver sequer uma avaliação da concentração da maior parte dos poluentes elencados como
obrigatórios, pelo princípio da precaução, as emissões devem ser bem reguladas.

Os efeitos em saúde da degradação da qualidade do ar são verificados em curto e longo
prazo, com sintomas que se iniciam em tosse seca, ardor nos olhos e ao longo prazo podem gerar
problemas cardiovasculares e mortes prematuras a depender do grau de exposição a determinadas
concentrações de cada poluente.

O EIA/RIMA da Pedreiras Contagem Ltda. (21660642) apresenta as seguintes medidas
preventivas, corretivas e mitigadoras relativas à qualidade do ar:

Manter reguladas as máquinas, veículos e equipamentos u lizados na exploração e
beneficiamento, visando à baixa emissão de poluentes atmosféricos e a geração de ruídos
dentro dos limites permitidos;

Usar os equipamentos de proteção individual - EPI apropriados às funções desempenhadas
(capacete, óculos, protetor auricular, luvas, máscara facial e protetor solar);

Aspergir água nas áreas de lavra, circulação e nas vias internas para evitar a suspensão de
poeira no ar;

Manter ao máximo o solo coberto com vegetação e re rar criteriosamente as árvores realmente
necessárias para abate;

Monitorar o surgimento de processos erosivos visando à imediata correção;

Projetar e iden ficar as vias de circulação e permi r o tráfego de veículos e máquinas somente
nos trechos determinados para evitar a compactação do solo e seu selamento superficial em
outros trechos;

Promover a imediata cobertura do solo nos trechos onde as intervenções da exploração da
jazida da nova frente de lavra não tenham mais con nuidade (tenham sido finalizadas), visando
protegê-lo dos efeitos das intempéries;

Estabilizar e reverter processos erosivos que venham a surgir;

Acionar o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal imediatamente ao se detectar focos de
incêndio e iniciar as ações de combate ao fogo.

Entre as medidas elencadas, importante incluir o treinamento de brigada civil contra
incêndios ambientais, para eliminar rapidamente pequenos focos de incêndio ambiental que possam
ocorrer na área da empresa ou em proximidades, com finalidade de reduzir a ocorrência de incêndios
de grandes proporções.

Para o monitoramento da qualidade do ar e clima, o EIA/RIMA da Pedreiras Contagem
Ltda. (21660642) apresenta a proposição de manter o monitoramento de ar através da estação fixa,
locada no centro da planta de beneficiamento de calcário da Pedreiras Contagem.

Diante desses aspectos, é oportuno o empreendedor incluir no atual plano de
monitoramento da qualidade do ar, o monitoramento de variáveis meteorológicas - quan dade de
chuva, direção, velocidade do vento e temperatura, cuja metodologia de monitoramento – localização,
frequência e divulgação de dados será objeto de aprovação por parte do Brasília Ambiental.

6.2.4. Ruído

O EIA/RIMA da Pedreiras Contagem Ltda. (21660642) apresenta as seguintes medidas
preventivas, corretivas e mitigadoras relativas ao ruído ambiental:

Manter reguladas as máquinas, veículos e equipamentos u lizados na exploração e
beneficiamento, visando à baixa emissão de poluentes atmosféricos e a geração de ruídos
dentro dos limites permitidos;

Concentrar as explosões com dois horários durante os turnos de trabalho diurno para minimizar
os efeitos sonoros e as vibrações no solo.
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Como forma de estabelecer uma comunicação eficiente junto às formas de uso e
ocupação na Área de Influência Direta – AID em relação às a vidades de produção, é importante
informar por meio de placa fixada na entrada do empreendimento, a frequência de detonação - dias e
horários de desmonte do material, assim como os horários da operação normal da mineração.

Associada a estas medidas, deverá ser apresentado relatório relacionando a
metodologia, a frequência e a forma de divulgação de dados que será objeto de aprovação por parte
do Brasília Ambiental, com relação à medição dos níveis de ruído, que compreenderá a etapa de
detonação, desmonte, carregamento ao pátio de britagem e beneficiamento do minério.

6.2.5. Geologia

As informações acerca do levantamento geológico da área constantes no EIA/RIMA da
Pedreiras Contagem Ltda. foram divididas em quatro itens: Geologia Regional, Geologia da Área de
Influência Indireta - AII, Geologia da Área de Influência Direta - AID e Área Diretamente Afetada - ADA.

A Geologia Regional apresenta as principais informações acerca da Faixa Brasília, em
que traz um recorte do arcabouço tectônico e estra gráfico, com informações ob das a par r de
referencial bibliográfico.

Em relação à geologia da Área de Influência Indireta - AII, consta a apresentação de
informações ob das por levantamento bibliográfico, cons tuindo assim dados secundários, contendo
a descrição das Unidades Geológicas do Grupo Canastra e Grupo Paranoá, que cons tuem os grupos
geológicos de ocorrência próxima à área de estudo.

Quanto às Unidades Geológicas presentes em cada um dos dois Grupos, sendo elas
MNPcf - Filitos, MNPccf - Filitos, MNPpr4 - Metarritmito Argiloso, MNPpq3 - Quartzito Médio e MNPppc
- Psamo Pelito Carbonatado, em que cada unidade foi brevemente descrita em tópico específico de
forma breve e sucinta.

Na Área de Influência Direta - AID é informado apenas que a AID é cons tuída por
lito pos pertencentes ao Grupo Paranoá e Unidade Psamo-Pelito Carbonatado, não sendo realizada a
caracterização dos lito pos, bem como as formações e unidades geológicas presentes da área em
questão, jus ficando que essas informações estão detalhadas no tópico de geologia referente à ADA,
visto que a litologia presente na AID se repete na ADA.

A Geologia da Área Diretamente Afetada - ADA informa que o conteúdo abordado no
tópico teve suas informações extraídas do Relatório Final de Pesquisa Mineral. Segundo o Mapa
Geológico a ADA do empreendimento pertence à unidade Psamo Pelito-Carbonatada, que compõem o
Grupo Paranoá, em que feita uma breve descrição dessa unidade com base no trabalho de Campos
(2004). No estudo é informado que na área há ocorrência de afloramentos de calcários, dolomitos e
ardósias. No texto é feita uma breve descrição de cada lito po encontrado, contendo as
características presentes em cada.

A sondagem realizada na área consis u essencialmente dos dados ob dos com base na
campanha de sondagem realizada para subsidiar as informações necessárias para a elaboração do
Relatório Final de Pesquisa Mineral, referente ao processo minerário DNPM 861.109/2012.

Quadro 3 - Coordenadas e profundidade dos furos de sondagem realizados no empreendimento.

Furo X Y Z Metros

PC-01 201000 8282700 804 9,00

PC-02 201200 8282700 821 6,00

PC-03 201400 8282700 803 9,00

PC-04 201600 8282700 799 9,00

PC-05 201800 8282700 804 6,00

PC-06 201600 8282900 783 6,00

PC-07 201800 8282900 802 15,00

PC-08 201600 8283100 771 9,00
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PC-09 201800 8283100 788 12,00

 
OBS: Todos os furos interceptaram rocha calcária, exceto o furo PC-08, que teve de ser encerrado aos 9 (nove)

metros de profundidade, por conta de travamento das hastes de perfuração.

Do total de 11 furos de sondagem realizados na poligonal referente ao processo DNPM
861.109/2012, os que estão con dos adjacentes à área pretendida para a nova cava de exploração,
correspondente a Etapa 1 de exploração mineral, estão restritos aos furos: PC-02, PC-03, PC-04, PC-06,
PC-08 e PC-10, em que se pode verificar a interface estéril/minério para esses pontos de sondagem,
possui em média 2,5 metros de profundidade.

Quadro 4 - Profundidade da sondagem em que foi verificada a interface estéril/minério para cada furo de
sondagem realizado.

Ponto de
Sondagem

Interface Estéril/Minério
(metros)

PC 1 3

PC 2 2

PC 3 3

PC 4 3

PC 5 1

PC 6 2

PC 7 2

PC 8 -

PC 9 9

PC 10 2

PC 11 3

A avaliação da jazida se deu por reserva medida. Assim, os resultados, conforme o
Modelo de Elevação Digital, u lizado nos cálculos foi de 14.071.328,77 m³ ou 37.992.587,67 ton,
dados esses presentes no Relatório Final de Pesquisa Mineral anexo ao estudo apresentado.

No relatório de sondagem são apresentados os valores de Reserva Medida e Reservas
Indicadas, calculadas por meio da metodologia de cálculo por trapezóides e por volume líquido.

No método por trapezóides foi verificado um valor de 15.976.750 m³ de reservas
medidas e 4.736.434 m³ de reservas indicadas.

No método de volume líquido por corte e preenchimento ob veram-se valores de
15.976.301 m³ e 4.736.306 m³ para reservas medidas e reservas indicadas, respectivamente.

- Lavra

Os resultados ob dos para a cubagem do volume de cobertura/capeamento (mesmo
procedimento da cubagem do calcário), es mam a existência de 1.383.090 m³, estabelecendo uma
relação estéril/minério média de 1:10, sendo a recuperação da lavra pra camente de 100%. (dados
presentes no Relatório Final de Pesquisa Mineral).

A área da nova frente de lavra terá seu acesso feito u lizando a estrada já existente,
localizada a Oeste da cava projetada, com uma extensão de cerca de 1.000m da área de
beneficiamento. A entrada da cava será pela sua extremidade Sul, onde irá ocorrer a fase inicial das
operações, visto que o sentido de ampliação e detonações da cava será de Sul a Norte.

De acordo com as projeções realizadas, a nova cava possui uma área de 200.000 m2, da
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qual 114.000 m2 correspondem a 57% e estão presentes no processo minerário DNPM 821.197/1971 e

o restante de 86.000 m2 (43%) no processo minerário DNPM 861.109/2012. Portanto, es ma-se para a

nova cava um volume de material a ser explorado de 3.759.270 m3.

Diante do volume de material a ser re rado, estabelecido em 3.759.270 m³ rela vo
apenas à nova cava, e ao apresentado no tópico 3.6 do EIA -  Es ma va do Volume de Estéril, que
informa o volume de aproximadamente 236.000 m³ de material estéril correspondente apenas a Etapa
1, observa-se uma razão estéril/minério para a área da nova cava es mado em aproximadamente
0,0629. 

6.3. Meio Biótico

6.3.1. Aspectos de Fauna

Por meio do Despacho SEI - GDF IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-IV (27845214),
encaminhado à SULAM/DILAM-VI em 05 de setembro de 2019, é solicitado suporte técnico para
análise do tópico 4.8.2 do EIA/RIMA referente ao estudo de fauna.

O estudo de fauna do EIA/RIMA da Pedreiras Contagem Ltda. (27293967), traz os
resultados dos levantamentos secundários para invertebrados e morcegos, e dados primários e
secundários para herpetofauna, ornitofauna e mastofauna.

A primeira campanha de levantamento primário foi realizada entre os dias 04 e 15 do
mês de abril de 2016, final da estação chuvosa e a segunda campanha foi realizada entre os dias 14 e
28 do mês de agosto de 2017, final da estação seca.

Para as campanhas foram selecionadas 4 áreas para a realização dos levantamentos, a
saber: 1) PF-1, na área do ribeirão Palmeira; 2) PF-2, na região do rio Maranhão, a norte da cava atual;
3) PF-3, na região do córrego Mangabeira, a sul da área de exploração; 4) PF-4, na Área Diretamente
Afetada - ADA.

Figura 4 - Áreas aproximadas das poligonais amostrais de fauna, considerando vários pontos informados no
EIA/RIMA.

 

Os resultados obtidos no levantamento da fauna são descritos abaixo.
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Os resultados obtidos no levantamento da fauna são descritos abaixo.

- Invertebrados

O levantamento foi feito a par r de dados secundários e elaboradas listas de espécies
por grupos com base nos dados da literatura correlacionada com a área do empreendimento.

O EIA/RIMA da Pedreiras Contagem Ltda. (21660642) informa que seriam analisadas
informações encontradas de insetos da família Formicidae, das ordens Lepidóptera e Isoptera e
insetos da subfamília Scarabaeinae, além da fauna cavernícola da região. O estudo foi dividido em
dados secundários de invertebrados de solo e invertebrados cavernícolas.

Importante lembrar que já existe um Programa de Monitoramento da Fauna Cavernícola
da região, devido ao empreendimento já existir e este ser um caso de expansão de operação.

Sobre as Lepdopteras, foi descrita a possibilidade de existência de populações isoladas
de A. claudina godmani (a única espécie considerada ameaçada, com possibilidade de presença na
região), pela proximidade com o rio Maranhão. Dentro da família Hesperiidae foi informado que
existem 33 espécies que podem ser consideradas endêmicas do bioma Cerrado e pelo menos 27 são
encontradas no Distrito Federal. Não se pode afirmar quais destas espécies têm maiores chances de
serem encontradas na área do empreendimento. 

Sobre as formigas, encontrou-se uma lista de 72 espécies prováveis para a área em
estudo. Dentre estas, considera-se o gênero Brachymyrmex de importância para conservação, pois
uma de suas espécies B. micromegas possui o status Em Perigo de ex nção pelo Ministério do Meio
Ambiente. Apesar da espécie não ter sido, ainda, encontrada na região do Planalto Central, deve-se
observar que no levantamento na ESECAE (analisado para elaboração do EIA), foram registradas três
espécies deste gênero que ainda não haviam sido descritas. Entretanto, até o momento não há
registro, para área de estudo, de espécies endêmicas de Cerrado ou de espécies ameaçadas de
extinção.

Sobre os besouros, os da subfamília Scarabaeinae são comumente denominados como
besouros “rola-bosta”. Estes animais são considerados indicadores de qualidade ambiental devido aos
hábitos de se alimentar de fezes, de modo que a composição e diversidade de espécies de besouros
escarabeídos variam conforme o po de fitofisionomia amostrada, a diversidade de recurso alimentar
e a diversidade de outros grupos como os vertebrados.  

Em levantamento realizado entre 2007 e 2009 na APA da Cafuringa no Distrito Federal,
foram encontradas 27 espécies da subfamília Scarabaeinae. Duas das espécies coletadas (Canthidium
marseuli e Canthon lamprodere) possuem distribuição geográfica restrita ao Cerrado Rupestre. 

Sobre os Invertebrados Cavernícolas, foi comentado com base em dados secundários
que a riqueza e diversidade presente nas grutas amostradas não estão somente relacionadas ao
depósito de guano, mas sim às caracterís cas geológicas das cavidades e à vegetação ao redor. Não
foi encontrada qualquer espécie ameaçada de extinção.

- Herpetofauna

Para o levantamento foi realizado tanto pesquisa de dados secundários quanto
levantamento primário.

No levantamento dos dados primários foi u lizada uma combinação de métodos de
amostragem, sendo dois elencados como metodologias principais:

i) Busca Ativa, com caminhadas em trilhas e vistoria de possíveis abrigos;

ii) Busca Audi va em Zonas de Reprodução de An bios Anuros - BAUD, com registro de
vocalização da anurofauna.

O levantamento u lizou também, metodologias complementares como encontros
oportunísticos, coleta por terceiros e registros assistemáticos. Não foi utilizada armadilhagem.

A busca a va foi realizada em cada um dos 4 PF por dois dias, totalizando 16 dias
amostrais nas duas campanhas, enquanto que nas 5 lagoas foram realizados esforços de
2h.homem/BAUD, totalizando 20h.homem nas duas campanhas.

No EIA/RIMA da Pedreiras Contagem Ltda. informa que em cada área amostral (PF-1,
PF-2, PF-3 e PF-4) foram percorridas fitofisionomias representa vas, no período diurno e noturno,
considerados tanto os indícios indiretos (pegadas, ecdises, tocas, ninhos) quanto os diretos
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(avistamentos e zoofonia). 

Figura 5 - Localização das lagoas amostradas (pontos verdes), conforme pontos geográficos informados no
EIA/RIMA.

 

Ao final dos 16 dias de levantamento, foram registrados mais de 20% das espécies
prováveis para a área de estudo, mesmo sem o uso de técnicas invasivas e de armadilhagem. O PF-4
foi o que apresentou maior riqueza, com 12 espécies e o PF-2 apresentou menos, com 8 espécies
amostradas.

No EIA/RIMA da Pedreiras Contagem Ltda. este fato foi explicado pela maior
diversidade de ambientes e maior detectabilidade pela presença de vários pequenos fragmentos de
mata.

- Avifauna

Para o levantamento foram amostrados 24 pontos pelo método de Censo Pontual de
Abundância, totalizando 58 horas e 40 minutos nas duas campanhas e mais 21 horas e 20 minutos de
registros oportunistas oriundos de buscas a vas assistemá cas. Em um total de 80 horas de
amostragens.
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Figura 6 - Locais dos censos pontuais da amostragem de avifauna (pontos vermelhos = sítio amostral PF-1;
pontos brancos = sítio amostral PF-2; pontos amarelos = sítio amostral PF-3; pontos verdes = sítio amostral PF-

4). As linhas azuis delimitam o raio de 100m do ponto de amostragem.

No levantamento de dados secundário realizado foram listadas 379 espécies prováveis
de serem encontradas na região. Do total, 154 foram encontradas no levantamento primário (40,6%),
sendo que nenhuma delas consta nas listas de espécies ameaçadas. No entanto, algumas populações
estão em declínio segundo a IUCN (2017) e seis possuem algum po de distribuição restrita. Ainda, 3
espécies requerem maior cuidado:

An lophia galeata (soldadinho), por ser endêmica do Cerrado, embora seja rela vamente
comum. A espécie habita os estratos médios e altos das Matas de Galeria. 

Knipolegus franciscanus (maria-preta-do-nordeste), por ser considerada rara e ser endêmica do
Cerrado. Ocorre em Caa nga e no entorno de afloramentos calcários na região leste do Cerrado.
Interessante notar que não consta nos dados secundários obtidos para a região.

Saltatricula atricollis (bico-de-pimenta) exclusivamente campestre, endêmica do Cerrado. Habita
os Cerrados, Campos Cerrados, Caatingas e Campos adjacentes.

 - Mastofauna

O levantamento dos quirópteros realizou pesquisa documental e comparação entre espécies de
provável ocorrência para a região com as espécies de morcegos já iden ficadas na pedreira, durante
levantamento bioespeleológico realizado pelo próprio empreendedor em 2014. 
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Figura 7 - Localização das cavernas.

 

Os resultados de quatro estudos, com coletas de dados primários na área em questão,
realizados pela própria empresa Pedreiras Contagem Ltda. foram incorporados aos dados secundários
do diagnós co. O estudo aponta que a riqueza total do sistema de cavernas pode ser de até 40
espécies. A única espécie considerada endêmica do Cerrado é a Lonchophylla dekeyseri (morcego-
beija-flor).

A espécie já chegou a ser classificada como vulnerável pela lista da União Internacional
para a Conservação da Natureza – IUCN, mas hoje está listada como quase ameaçada. 

Durante as capturas realizadas por Pena e Oliveira em 2014 foram encontrados alguns
indivíduos de morcegos anilhados, provavelmente decorrente do estudo de Bredt; Uieda e Magalhaes,
em 1999, isso pode indicar que as populações se man veram estáveis ao longo dos 15 anos que
separam essas amostragens.

Para o estudo dos outros mamíferos foram realizadas busca- a va e câmeras-trap,
tendo sido u lizadas duas câmeras por PF, totalizando 8 armadilhas por campanha, que
permaneceram a vas durante 8 dias ininterruptos. A busca a va teve um total de 6 horas/dia, durante
8 dias a cada campanha, totalizando 96 horas de buscas.
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Figura 8 - Localização das câmeras-trap.

Ao final das campanhas, foram iden ficadas 14 espécies de mamíferos, com maior
riqueza no PF-2 (em branco no mapa acima). A lista resultante do levantamento secundário aponta 77
espécies com provável ocorrência no local, sendo 39 campestres. Esta lista apresenta 13 espécies
ameaçadas, conforme classificação IUCN.

- Análise dos Resultados

Em todo o estudo é visível à tendência ainda ascendente das Curvas de Coletor,
sugerindo que mais espécies seriam encontradas com maior esforço de campanhas. Entretanto o
obje vo do presente estudo não é o esgotamento das espécies presentes na área e sim verificação da
importância ecológica da área analisada e a necessidade de inves mentos em monitoramentos e
atividades de proteção para a fauna local.

Muito embora o estudo apresente pequenas falhas como sobreposição dos pontos
geográficos de duas câmeras-trap, nomeando áreas de estudo como “pontos” de fauna e não
apresentar as coordenadas das trilhas e transectos, essas não desacreditam o estudo ou os resultados
encontrados. Os levantamentos realizados para este estudo foram considerados sa sfatórios,
contemplando a sazonalidade, uma das questões mais relevantes tratando-se de fauna, além do
registro de espécies ameaçadas de extinção, raras e endêmicas.

Quanto aos resultados entende-se que entre os impactos na fauna, além da redução de
habitats, está presente a poluição sonora e aumento de taxa de atropelamento, durante a fase de
instalação e operação do empreendimento, em decorrência do aumento do fluxo de veículos e
maquinário pesado.

Quanto às cavernas existentes nas Áreas de Influência, a maior parte da fauna
associada está relacionada a espécies que u lizam o meio hipógeo como abrigo e/ou reprodução e/ou
alimentação, mas que dependem de saídas ao meio epígeo.

Para a fauna, em função da localização da nova lavra, situada no PF-4, uma área já
antropizada com pouca vegetação na va, fragmentada, e pouquíssimas conexões ecológicas, os
impactos, em sua maioria, provenientes do empreendimento serão indiretos. Entretanto, é plausível
propor como medida primordial a elaboração de estratégias de conservação dos fragmentos
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remanescentes no entorno e seus conectores ambientais.

Importante considerar que o local escolhido para a abertura da nova cava já estar
completamente alterada e antropizada, sendo u lizada para a criação de bovinos e agricultura e sua
proximidade com a lavra já em funcionamento, é razoável afirmar que entre os locais disponíveis
dentro dos limites da propriedade, este seja o que menos impacta negativamente a fauna.

A área prevista para a nova cava também não a nge diretamente as áreas florestais
consideradas mais sensíveis, que são as localizadas ao redor das cavidades e nas proximidades do rio
Maranhão. Ainda assim, há a supressão de área de campos e pastos, cujo estudo mostrou haver farta
variedade de espécies relacionadas, algumas ameaçadas. Desse modo, se propõe como medida
mitigadora necessária à manutenção de área próxima com as mesmas características campestres.

A preocupação geral é notável com as áreas florestais e de matas densas, deixando
para segundo plano ou mesmo esquecidas as áreas de campos e savânicas. O presente estudo
demonstrou a necessidade de manter áreas com vegetação campestre visando a preservação de
espécies relacionadas a estas fitofisionomias. Por isso, a recomendação é de manutenção de áreas de
campos próximas à área destinada a cava.   

 Para as populações estudadas neste levantamento, o empreendimento em questão
afeta principalmente a fauna que realiza poucos deslocamentos, como algumas espécies de répteis,
pequenos mamíferos (roedores), algumas aves de sub-bosque, as quais normalmente possuem pouca
capacidade de voo e invertebrados.

A bibliografia traz a probabilidade de encontrar várias espécies ameaçadas,
principalmente de mamíferos de grande porte espécies, como onça e tamanduá bandeira, além de
espécies de aves endêmicas do Cerrado, como por exemplo, Knipolegus franciscanus, espécie
rela vamente rara no DF, sem ocorrência para nenhuma das principais UCs; somadas ao registro de
espécies visadas pelo tráfico, de espécies migratórias e aquelas de valor cinegé co, além da
localização peculiar do empreendimento, torna indispensável o monitoramento da fauna.

Os status de vulnerável, ameaçada, rara indicam a dificuldade de realizar registros de
várias das espécies. O curto tempo de estudo e antropização das áreas dificultam ainda mais a
realização destes registros.

Assim, em um programa con nuo de monitoramento, novas espécies podem vir a ser
registradas pelo aumento cumula vo do esforço amostral, o que acarretaria aprimoramentos do
conhecimento relacionado à ecologia, distribuição e fluxos migratórios das espécies da região.

 Desse modo, entende-se a necessidade de realização de monitoramento da região para
acompanhamento dos possíveis impactos a da fauna ao longo do tempo de operação do
empreendimento.

O monitoramento da herpetofauna, avifauna, quiropterofauna e invertebrados é
recomendado durante a fase de instalação e operação da nova lavra, contemplando ao menos duas
campanhas por ano (seca e chuva) pelo período de cinco anos. Desta forma será possível acompanhar
os eventuais impactos causados pela a vidade do empreendimento e as eventuais alterações na
composição de espécies das comunidades locais, principalmente sobre os ambientes cavernícolas. 

- Conclusões

A área proposta não possui restrições, em relação à fauna, que impeça a realização do
empreendimento. Ainda assim, considerando a presença de espécies endêmicas e a possibilidade da
região de ser área de vida de espécies ameaçadas, é necessária a manutenção de um Programa de
Monitoramento de Fauna que contemple áreas do entorno das cavas, inclusive os campos e
pastagens.

Portanto, é recomendável o monitoramento semestral compreendendo répteis,
quirópteros, mamíferos e aves, com cuidado especial para espécies migratórias e endêmicas,
realizando a análise correlacional dos resultados do ano anterior e apresentação de resultados anuais.

As espécies domés cas predadoras (como cães e gatos) devem ser evitadas, pois
podem predar e afugentar uma grande quan dade de animais silvestres, além da possibilidade de se
tornavem vetores de doenças. 

 

6.3.2. Aspectos de Flora
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O EIA/RIMA da Pedreiras Contagem Ltda. informa que os estudos de flora foram
realizados sobre a Bacia Hidrográfica do Rio Maranhão, originalmente recoberta por campos, cerrados
e matas, em suas diversas pologias. Hoje, a alteração da paisagem natural é visível, ou seja, a
vegetação foi alterada ou suprimida.

A área proposta, objeto do requerimento da LP possui aproximadamente 69 hectares,
sendo predominante pastagem - 60,176 ha, representando 87,228%; cultura agrícola - 2,099 ha,
representando 3,0426%; formação florestal - Mata Meso ca - 1,325 ha, representando 1,920% e
indivíduos arbóreos exó cos e/ou remanescentes de Mata Meso ca distribuídos de forma esparsa
ou isolada - 1,487 ha, representando 2,155%. O restante da área se divide em vias vicinais de acesso,
estruturas rurais, recursos hídricos e áreas degradadas - 3,859 ha - 5,593% da área. 

A metodologia u lizada para a realização do diagnós co da flora foi a do inventário
florestal, englobando a flora herbácea, arbustiva e arbórea.

No local denominado “Grota Vermelha’’ ou PT1, situado dentro da ADA, foi realizado
levantamento florís co que consis u na realização de caminhamento ao longo de sua borda e
iden ficação botânica das espécies mais abundantes e com maior frequência, as quais ocorrem ao
longo de toda a extensão, levando-se em consideração os mesmos parâmetros de inclusão adotados
na área de exploração de calcário da nova frente de lavra. 

Para caracterização da flora lenhosa da ADA, especificamente para a Etapa 1 de
exploração mineral foi realizado um Censo ou Enumeração Total de todos os indivíduos lenhosos
dentro de sua poligonal, tendo sido alocados 25 pontos de amostragem, que foram definidos de
acordo com os pos de formações vegetais do local, sendo os pontos amostrais distribuídos em áreas
de pastagem, campo sujo e mata de galeria, observando desta forma, conter a maior quan dade de
espécies arbóreo-arbustivas.

Figura 9 - Pontos de amostragem da vegetação na área do empreendimento – EIA.

Com o objetivo de avaliar a compensação florestal decorrente do processo de supressão
da vegetação na va no local, o estudo apresenta dados do Censo Florestal realizado em 2019 na ADA
- Etapa 1, onde se observa pastagem e indivíduos arbóreo-arbustivos isolados.

Quadro 5 - Coordenadas geográficas dos vértices – ADA - Etapa 1
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Vértice UTM (E) 23 L UTM (S) 23 L

1 185648,65 m 8243160,96 m

2 185693,61m 8243141,72 m

3 185663,89 m 8243066,04 m

4 185617,18 m 8243064,41 m

 

Figura 9 - Poligonal da área onde foi realizado o censo florestal – ADA - Etapa 1.

Os resultados do levantamento indicaram 65 indivíduos arbus vo-arbóreos,
pertencentes a 20 espécies, que representam 12 famílias botânicas.

- Espécies Vegetais - Status de Proteção

Dentre as espécies tombadas como Patrimônio Ecológico do Distrito Federal, foram
encontradas no local - Aroeira (Myracrodruon urundeuva Allemao), Cagaita (Eugenia dysenterica DC.),
Copaíba (Copaifera langsdorffii Desf.), Embiruçú (Pseudobomnbax tomentosa Mart & Zucc.) e
Guatambú (Aspidosperma subincanum Mart.). 

No total, as espécies tombadas foram registradas 39 vezes na poligonal da área do
estudo.

Quadro 6 - Espécies Vegetais - Status de Proteção - Legislação Distrital

Família Nome da Espécie
Nome

Comum
Nº de

Indivíduos

Anacardiaceae
Myracrodruon urundeuva

Allemao
Aroeira 33

Apocynaceae
Aspidosperma subincanum

Mart.
Guatambú 2

Fabaceae Copaifera langsdorffii Desf. Copaíba 1

Malvaceae
Pseudobomnbax tomentosa

Mart & Zucc.
Embiruçú 2

Myrtaceae Eugenia dysenterica DC. Cagaita 1

Total - - 39

 
A espécie aroeira (Myracrodruon urundeuva Allemao) se destacou no levantamento da

flora no local do empreendimento. A espécie representou 50,7% dos exemplares catalogados na
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poligonal e 89,6% dos exemplares de espécies tombadas como Patrimônio Ecológico do DF.

O volume de todas as espécies vegetais iden ficadas foi calculado em 28,84 m³, sendo
que a espécie que apresentou maior volume lenhoso foi Myracrodruon urundeuva Allemao,
contribuindo com 17,64 m³ (61,15%) deste total. 

O Censo ou Enumeração Total realizado na ADA em julho/2019 demonstrou a ocorrência
de 65 indivíduos arbóreos de grande porte, portanto, apresenta dados para subsidiar autorização de
supressão de vegetação da Etapa 1 de exploração mineral.

Vale salientar que o levantamento da flora apresentado no EIA/RIMA da Pedreiras
Contagem Ltda. trata especificamente da Etapa 1, situada dentro da ADA, sendo que para as Etapas 2,
3 e 4, também situadas na ADA, os resultados referentes à flora deverão ser apresentados
oportunamente, quando da necessidade de exploração a ser implementado no planejamento
operacional da empresa Pedreiras Contagem Ltda.

6.4. Meio Socioeconômico

O EIA/RIMA da Pedreiras Contagem Ltda. aborda sumariamente aspectos do meio
socioeconômico para a nova frente de lavra de calcário da empresa Pedreiras Contagem Ltda.

No EIA/RIMA é apresentado o perfil socioeconômico dos moradores da Fercal,
enquadrando-a na Área de Influência Direta - AID e a Região Administra va de Sobradinho, na Área de
Influência Indireta - AII. A Área Diretamente Afetada - ADA está enquadrada como a área da lavra
propriamente dita.

A Região Administra va definida como AID é a da Fercal. Ainda que esta RA não seja a
região onde o empreendimento está inserido, seu núcleo urbano é o mais próximo, se comparado a
Sobradinho, tendo então os impactos socioeconômicos e ambientais maiores. Nesste local  94,40%
das construções são permanentes. Na Fercal 97,80% dos domicílios são casas, 0,60% são barracos,
0,20% são apartamentos e 0,80% são qui netes/estúdios, conforme dados extraídos do PDAD –
CODEPLAN, 2015.

A gleba do empreendimento em questão  definida como AII, a qual está inserida é
a Região Administra va de Sobradinho, cujo número de domicílios urbanos es mados é de 20.909.
Considerando que a população urbana es mada é de 68.561 habitantes, a média de moradores por
domicílio urbano é de 3,27 pessoas. Dados do PDAD – CODEPLAN, 2013 es mam que 99,28% das
construções são permanentes, dos quais 75,42% dos domicílios são casas, 22,71% são apartamentos e
0,86% quitinetes/estúdios.

Em relação à população residente dentro das áreas de influência direta e indireta, o
EIA/RIMA indica, a par r de levantamento realizado, uma população inferior a 100.000 mil habitantes,
sendo, portanto, a soma das populações da RA de Sobradinho (AII) e RA da Fercal (AID). 

- APA do Planalto Central

Por meio do Decreto de 10 de janeiro de 2002 foi criada a Área de Proteção Ambiental
do Planalto Central, no Distrito Federal e no Estado de Goiás e dá outras providências.

Conforme o Art. 1º a APA do Planalto Central tem a finalidade de proteger os
mananciais, regular o uso dos recursos hídricos e o parcelamento do solo, garan ndo o uso racional
dos recursos naturais e protegendo o patrimônio ambiental e cultural da região.

 

7. CARTOGRAFIA BÁSICA

A cartografia presente como anexo no Tomo III do EIA/RIMA da Pedreiras Contagem
Ltda., apresenta 17 mapas, elaborados para subsidiar e facilitar a compreensão das informações
espaciais mencionadas ao longo dos estudos.

A cartografia consiste dos seguintes mapas temáticos:

Mapa de Localização e Acesso Viários em escala 1:15.000;

Mapa contendo imagem de satélite da Área Diretamente Afetada - ADA, em escala 1:3.500;

Mapa de Áreas Ambientalmente Protegidas, com zoneamento da APA do Planalto Central, em
escala 1:10.000;

Mapa do Zoneamento Territorial, em escala 1:30.000;
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Mapa de Zoneamento Hidrográfico, em escala 1:130.000, com base no Mapa Hidrográfico do
Distrito Federal de 2011 elaborado pela ADASA;

Mapa com imagem de satélite, em escala 1:150.000, contendo as Áreas de Influência do Meio
Bió co e Meio Físico para a Área Diretamente Afetada - ADA, Área de Influência Direta - AID e
Área de Influência Indireta - AII;

Mapa com imagem de satélite, em escala 1:90.000, contendo as Áreas de Influência do Meio
Antrópico para a Área Diretamente Afetada - ADA, Área Influência Direta - AID e Área de
Influência Indireta - AII;

Mapa Geológico em escala 1:10.000, com a representação da Unidade Psamo-Pelito
Carbonatada e as lentes de calcário pertencentes ao Grupo Paranoá para a Área de Influência
Direta;

Mapa Hidrogeológico em escala 1:10.000, da Área de Influência Direta, com as hachuras
indicando os domínios do Subsistema PPC pertencente ao Sistema Aquífero Paranoá;

Mapa Geomorfológico em escala 1:15.000, para a Área de Influência Direta, com base nos Mapa
Geomorfológico elaborado pela CODEPLAN - 1984;

Mapa de Declividade da Área de Influência Direta - AID do empreendimento em escala 1:15.000.

Mapa Pedológico da Área de Influência Direta - AID em escala 1:15.000;

Mapa de Uso, Ocupação do Solo e Cobertura Vegetal para a Área de Influência Direta - AID em
escala de 1:20.000 e para Área Diretamente Afetada em escala 1:5.000;

Mapa das Aglomerações Urbanas e Rurais, em escala 1:15.000;

Mapa de Análise Multitemporal para a Área de Influência Direta - AID, em escala 1:5.000;

Mapa com Diretrizes do Plano de Recuperação da nova cava em escala 1:3.500;

Mapa de Susceptibilidade à Erosão para a Área de Influência Direta em escala 1:15.000.

8. ANÁLISE TÉCNICA – RIMA

O documento Relatório de Impacto Ambiental – RIMA apresenta o resumo do Estudo de
Impacto Ambiental para permi r a consulta pública, numa linguagem mais acessível ao público
interessado e demonstrar como é a a vidade de exploração mineral de calcário, seus impactos ao
meio ambiente e o que pode ser feito para ajudar a diminuir os efeitos sobre a natureza.

No RIMA consta a Avaliação dos Impactos Ambientais que tem como obje vo principal
iden ficar, descrever, avaliar e valorar os impactos ambientais relevantes gerados nas áreas de
influência da nova frente de lavra, em relação aos componentes ambientais diagnos cados (meios

sico, bió co e socioeconômico), durante a instalação e funcionamento da a vidade e ações durante
as etapas do empreendimento tomando como referência Lista de Checagem (checklist) e Matriz de
Interação citadas por Sanches (2006) e Moreira (1992) apud Romacheli (2009).

O RIMA apresenta também a Valoração dos Impactos Ambientais que tem como base as
diretrizes estabelecidas nas Instruções Norma vas – IN nº 076/2010 e IN nº 001/2013, ambas do
IBRAM, que dispõem, respec vamente, sobre os procedimentos para o cálculo da Compensação
Ambiental de empreendimentos de significa vo impacto ambiental nega vo e não mi gável; e
critérios obje vos para a definição do Valor de Referência – VR u lizado no cálculo da compensação
ambiental.

A valoração dos impactos ambientais calculados para a Etapa 1 é de R$ 49.631,78, que
será discu do em momento futuro quando da análise do Valor de Referência visando o cálculo da
compensação ambiental para a concessão da Licença de Operação - LO.

- Medidas de Controle Ambiental

Os programas de monitoramento e avaliação da qualidade ambiental garantem à
sociedade e aos órgãos de controle que o processo de licenciamento ambiental está sendo efe vo e
com eficácia no ponto de vista da preservação e conservação ambiental.

Além disso, permite que ajustes sejam realizados de forma a garan r à geração atual e
às futuras, o acesso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
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O RIMA relaciona, em razão dos dados e resultados produzidos, um conjunto de
medidas e procedimentos que deverão ser u lizados para a mi gação dos impactos. Nesse sen do,
indicou um conjunto de medidas, equipamentos e procedimentos, de natureza preven va corre va ou
compensatória que serão u lizados para mi gação dos impactos nega vos sobre os fatores sicos,
bió cos e socioeconômicos, observando cada fase do empreendimento (planejamento, implantação,
operação e desativação e para o caso de acidente).

As medidas de controle ambiental estão divididas em quatro pos, apresentadas
abaixo:

Medidas de Controle Ambiental Preven vas: têm por obje vo evitar a ocorrência dos efeitos
negativos previsíveis decorrentes da exploração da jazida da nova frente de lavra;

Medidas de Controle Ambiental Corre vas: são aquelas adotadas para cessar e/ou reverter o
efeito negativo oriundo de impactos inevitavelmente gerados ou imprevistos;

Medidas Mitigadoras: têm por objetivo minimizar os efeitos negativos inevitáveis;

Medidas Compensatórias: são aquelas para compensar impactos ambientais efe vos
irreversíveis.

As medidas recomendadas deverão ser objeto de análise e aprovação quando da
análise do requerimento da Licença de Instalação – LI, associadas aos programas e planos ambientais
que deverão ser implementados na fase de operação.

Além das medidas de controle ambiental de natureza preven va, corre va, mi gadora e
compensatória elencadas, o RIMA elenca programas e plano ambientais, integrantes do Plano de
Controle Ambiental – PCA, a saber:

Programa de Monitoramento Ambiental - a a vidade de monitoramento ambiental e a
fiscalização cons tuem importantes instrumentos para a proteção ambiental, pois permitem
observar as não conformidades ambientais na área da mineração e sua correção, a fim de não
gerar passivos e problemas ambientais significa vos, devendo contemplar aspectos referentes
ao controle da poluição atmosférica, do solo e dos recursos hídricos, prevenção de falhas nos
sistemas de esgotamento sanitário e drenagem pluvial, controle de derramamento de
substâncias perigosas e gerenciamento de resíduos sólidos. 

Plano de Monitoramento de Recursos Hídricos - cons tui um dos instrumentos mais
importantes para a proteção dos mananciais, vez que permite detectar falhas estruturais e não
conformidades como também a correção precoce dos processos que possam gerar passivos e
problemas ambientais significativos, sobretudo os nocivos ao meio ambiente.

Programa de Controle à Erosão - compreende a execução de cortes e aterros, escavações,
terraplanagem, asfaltamento, disposição do material excedente de obras e dos cortes em solo e
abertura de vias de serviço, todas com potencial de impacto nega vo nos locais com solo
exposto e/ou descobertos de vegetação, ou seja, suscetíveis a processos erosivos.

Programa de Controle de Emissões Atmosféricas - manter a qualidade do ar em níveis
satisfatórios para a saúde humana.

Programa de Monitoramento de Fauna - inclui a herpetofauna, quiropterofauna e
invertebrados durante a fase de operação da nova área de lavra, contemplando ao menos duas
sazonalidades (seca e chuva) após a instalação do empreendimento, sendo possível
acompanhar os eventuais impactos causados pela a vidade e a composição de espécies das
comunidades locais, principalmente sobre os ambientes cavernícolas. 

9. FUTURO USO DA ÁREA – PRAD

Segundo os estudos realizados, a tendência do uso e ocupação da região de estudo é
manter-se como Zona Rural, além da manutenção da região como polo de mineração de calcário no
Distrito Federal. 

Após o término da a vidade de lavra, dar-se-á início à recuperação da área com
recomposição topográfica seguida da reposição vegetal, para dar início ao processo de restauração
das funções ambientais. 

Os estudos ressaltam que a mina de calcário pretendida, ou seja, a Etapa, está em fase
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de licenciamento prévio e que a recuperação será projetada para o seu término, es mados para daqui
a 8 anos, o que causa a necessidade de revisão do PRAD executivo nesta época.

A des nação do uso para esta área no futuro, independente da recuperação proposta
pelo PRAD, poderá ser dada de maneira inovadora, com vistas a usos alterna vos, tais como área de
contemplação, mirante, locais para prá ca de esportes radicais, ecoturismo entre outros ou mesmo
para favorecimento da Resiliência Ambiental do Sítio explorado. 

- Diretrizes – Etapa 1 de Exploração Mineral

Os estudos ambientais indicam que a cava projetada tem as seguintes dimensões,
tomando como referência os eixos médios:

Comprimento: 670 m (Norte-Sul);

Largura: 270 m (Leste-Oeste);

Área da Etapa 1 de exploração mineral:19,593 hectares;

Altura máxima: 80 m (cota máxima a cota base 740 m);

Bancadas (taludes): 11 m;

Recuos: 5 a 30 m;

Volume estimado de top soil etapa 1: 619.700 m3

Figura 10 - Imagem da cava atual e área da cava pretendida, com distância aproximada entre elas. Em
destaque amarelo, área indicada para o depósito de estéril e top soil da lavra pretendida - EIA/RIMA.

- Viabilidade Ambiental da Nova Frente de Lavra

Os estudos ambientais realizados, os quais foram elaborados por equipe técnica
responsável, apontam a viabilidade ambiental para a a vidade de mineração pretendida na Etapa 1,
integrante da nova frente de lavra e para tanto, indica que sejam atendidas todas as medidas
preventivas, corretivas, mitigadoras e compensatórias propostas. 

10. ANÁLISE DOCUMENTAL
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A Carta 07/2019, de 26 de agosto de 2019 (27293750) encaminha a nova versão do
EIA/RIMA e respostas para algumas pendências observadas na Informação Técnica nº 62/2019 –
IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-IV (22471355).

Na Carta 168/2018 – Ecotech Ambiental (29917966) apresenta a folha de assinatura por
todos os profissionais responsáveis pela elaboração do EIA/RIMA, bem como as Anotações de
Responsabilidade Técnica – ART junto ao CREA/DF e CRBio e cadastro como prestadores de serviço de
consultoria ambiental junto ao Brasília Ambiental.

A procuração (32651338) consta como outorgado o Sr. Raidam Paiva Amorim,
responsável pela assinatura do requerimento de Licença Prévia – LP, assim como do Sr. Rodrigo Luiz
Gomes Pierucce , coordenador do EIA/RIMA e da Sra. Daniella Souza Castro, supervisora ambiental
da empresa Pedreiras Contagem Ltda.

11. AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Manifestação 2920 da Diretoria de Licenciamento IV, de 30 de setembro de 2019
(29104620), des nada à SULAM/IBRAM, propõe a concessão de autorização de realização de
Audiência Pública em nome do Ins tuto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal -
IBRAM, em vista a necessidade de consulta pública do EIA/RIMA, observando assim a Lei Distrital nº
5.081/2013.

O O cio SEI - GDF nº 762/2019 - IBRAM/PRESI/SULAM, de 01 de outubro de 2019,
(29131138) concede autorização à empresa Pedreiras Contagem Ltda. para a realização de Audiência
Pública, cabendo ao interessado informar a data, horário, local de realização e providenciar as
publicações de realização da Audiência Pública, obedecendo aos prazos previstos em lei.

Em 02 de outubro de 2019, por meio da Carta 09/2019 (29223742), a empresa Pedreiras
Contagem, em atendimento ao O cio nº 762/2019 (29131138), apresenta a proposta de data, local e
horário para a realização de Audiência Pública, referente ao pedido de abertura de nova frente de
lavra, proposto para o dia 09 de novembro de 2019 às 09hrs a ser realizado no Centro Comunitário na
Comunidade do Engenho Velho - Fercal/DF.

Por meio do O cio SEI - GDF nº 767/2019 - IBRAM/PRESI/SULAM (29235477),
encaminhado ao interessado em 02 de outubro de 2019, é autorizada a empresa Pedreiras Contagem
Ltda., a realizar Audiência Pública referente ao licenciamento ambiental para a vidade de extração de
calcário, em acordo com o proposto na Carta nº 09/2019 (29223742), tendo em anexo, a minuta de
publicação.

A Carta nº 10/2019 (29353143), encaminhada em 04 de outubro de 2019, pela empresa
Pedreiras Contagem Ltda. apresenta a publicação contendo o Aviso de Audiência Pública, para a
apresentação e discussão do Estudo de Impacto Ambiental - EIA para Exploração de Rocha Calcária
em Nova Frente de Lavra e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA.

O Despacho SEI - GDF IBRAM/PRESI/SULAM encaminhado à PRESI/IBRAM em 04 de
outubro de 2019 (29361313), solicita a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF, do
Aviso de Audiência Pública e que após a publicação, o processo seja encaminhado à ASCOM/IBRAM
para a publicação do Regulamento da Audiência Pública e dos Estudos Ambientais para serem
disponibilizados no site do IBRAM.

Em 04 de outubro de 2019 é emi do o Regulamento de Audiência Pública SEI-GDF -
IBRAM/PRESI/SULAM (29367772), contendo as diretrizes e procedimentos a serem adotados durante a
realização da Audiência Pública.

O Aviso SEI-GDF nº 12/2019 - IBRAM/PRESI (29392660), emi do em 04 de outubro,
consta o Aviso de Audiência Pública, para Apresentação e Discussão do Estudo de Impacto Ambiental -
EIA para Exploração de Calcário em Nova Frente de Lavra e seu respectivo RIMA.

O documento SEI 29431822, consta a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal -
DODF nº 191, de 07 de outubro de 2019, em que o Ins tuto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos
do Distrito Federal - Brasília Ambiental, confere publicidade ao Aviso de Audiência Pública para
Apresentação e Discussão do Estudo de Impacto Ambiental -  EIA para Exploração de Calcário em
Nova Frente de Lavra e seu respectivo RIMA a ser realizada no dia 09 de novembro de 2019.

De acordo com o Aviso de Audiência Pública constante no DODF (29431822), foi
realizada em 09 de novembro de 2019, com início às 09:00h e término às 10:50h, no Centro
Comunitário, na Comunidade Engenho Velho, RA Fercal, a Audiência Pública para a Apresentação e
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Discussão do Estudo de Impacto Ambiental - EIA para Exploração de Calcário em Nova Frente de Lavra
e seu respec vo Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente - RIMA, da empresa Pedreiras Contagem
Ltda.

Na audiência es veram presentes os representantes da empresa Pedreiras Contagem
Ltda., da empresa Ecotech, que elaborou os estudos ambientais, do Brasília Ambiental e da
comunidade em geral.

Na audiência foram apresentadas as principais caracterís cas do empreendimento em
licenciamento e resultados e conclusões obtidas com a elaboração dos estudos ambientais.

A audiência pública foi realizada observando todos os procedimentos previstos em lei.

A Carta nº 11/2019 – Pedreiras Contagem Ltda., de 26 de novembro de 2019 (31949188)
encaminha a transcrição/degravação, a ata e a lista de presença da audiência pública.

A transcrição da Audiência Pública, contendo a lista de presença dos par cipantes, a
Ata da Audiência Pública e a degravação do conteúdo de áudio, foram protocolados por meio da Carta
11/2019 – Pedreiras Contagem (31949188), em que fica registrada a apresentação do Estudo de
Impacto Ambiental – EIA e respec vo Relatório de Impacto ambiental – RIMA para a área da nova
frente de lavra.

Depois de concluída a apresentação foi realizada as manifestações orais pelos
presentes até o horário de término da audiência.

12. APRECIAÇÃO DO CONAM-DF

O O cio SEI-GDF nº 2432/2019 – IBRAM/PRESI, de 03 de dezembro de 2019 (32232618)
encaminhou ao Presidente do CONAM-DF, os autos que se referem ao licenciamento ambiental do
empreendimento denominado Pedreiras Contagem, localizada na Região Administra va da Fercal – RA
XXXI/DF para a apreciação do Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal – CONAM-DF, conforme
estabelecido no art. 29 da Lei Orgânica do Distrito Federal.

13. CONDICIONANTES, EXIGÊNCIAS E RESTRIÇÕES

Condições Gerais

1. Esta Licença Prévia só terá validade após sua publicação no Diário Oficial do Distrito Federal –
DODF e em periódico de grande circulação no Distrito Federal, devendo essas publicações
serem efe vadas às expensas do interessado, conforme previsto na Lei nº 041/89, ar go 16, §
1º, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a par r da assinatura do Aceite. Depois de efetuadas as
publicações, anexar ao processo de licenciamento ambiental nº 00391-00010760/2018-70, as
cópias escaneadas, em até 10 (dez) dias, sob pena de suspensão desta licença;

2. O descumprimento das condicionantes, exigências e restrições relacionadas a seguir, acarretará
no cancelamento desta Licença;

3. Esta Licença aprova a área referente ao processo DNPM 861.109/2012 e processo DNPM
821.197/1971;

4. O requerimento da Licença de Instalação - LI deste empreendimento deverá ser protocolizado no
período de vigência desta Licença, sendo obrigatório observar as Condicionantes, Exigências e
Restrições, assim como, os prazos de apresentação da documentação técnica complementar,
estabelecidos na Licença Prévia - LP;

5. Deverá ser mantida uma via desta licença no local do empreendimento/atividade;

6. Esta Licença Prévia não autoriza a implantação de qualquer obra ou a vidades no local
proposto;

7. As condicionantes da Licença Prévia foram extraídas do Parecer Técnico SEI-GDF nº 161/2020 -
IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-IV.

Condicionantes, Exigências e Restrições específicas à atividade

1. Esta Licença Prévia - LP aprova a área de 50 ha referente ao processo DNPM 861.109/2012;

2. O descumprimento das condicionantes, exigências e restrições relacionadas a seguir, acarretará
no cancelamento desta licença;
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3. A área de 50 ha concedida deverá estar devidamente ajustada pela empresa Pedreiras
Contagem Ltda. com base em todas as restrições e exigências estabelecidas no Parecer Técnico
SEI-GDF nº 11/2020 - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-IV (33690545), integrante do processo
00391-00010760/2018-70 SEI (LP), que deu origem a esta licença, esta deverá estar con da no
polígono formado pelos seguintes vértices:

Coordenadas Geográficas em
SIRGAS 2000

Coordenadas UTM em
SIRGAS 2000

Longitude Latitude Longitude Latitude

-
47º46'56''813

-
15º30’34”967

201509,03 8283386,93

-
47º46’40’’320

-
15º30’34”967

201986,17 8283386,93

-
47º46’40’’320

-
15º31’01’’107

201986,17 8282562,71

-
47º47’18’’686

-
15º31’01’’107

200863,77 8282562,71

-
47º47’18’’686

-
15º30’55”865

200863,77 8282732,51

-
47º46’56’’813

-
15º30’55”865

201509,03 8282732,51

-
47º46’56’’813

-
15º30’34”967

201509,03 8283386,93

1. A empresa Pedreiras Contagem Ltda. deverá executar trabalho topográfico em campo a fim de
delimitar o polígono e posteriormente demarcar fisicamente em campo com estacas visíveis
para a emissão da Licença de Instalação - LI;

2. Não serão permi das a vidades de mineração de qualquer natureza fora da área definida na
poligonal demarcada fisicamente em campo por meio de estacas;

3. Não será permi da nenhuma intervenção, seja de supressão da vegetação ou de mineração fora
da área do polígono aprovado;

4. A empresa Pedreiras Contagem Ltda. deverá consultar a Secretaria de Estado de Segurança
Pública do Distrito Federal - SSP/DF sobre o uso de explosivos na área e encaminhar
manifestação ao Brasília Ambiental;

5. Deverá ser fixada placa na entrada do empreendimento com informações, de acordo com
modelo disponível no sí o eletrônico htpp://www.ibram.df.gov.br na aba LICENCIAMENTO >
FORMULÁRIOS > Modelo de Placa a ser Fixada nos Empreendimento, com prazo de 30(trinta)
dias;

6. Manter a disposição do órgão ambiental, o Plano de Atendimento a Emergências e Autorizações
para Uso de Explosivos emitido pelo Comando do Exército;

7. Incluir todas as medidas relacionadas e que estão enquadradas como mi gadoras, preven vas,
corre vas e compensatórias em programas e planos ambientais que comporão o Plano Básico
Ambiental – PBA;

8. Apresentar o Plano Básico Ambiental – PBA cons tuído dos seguintes programas ambientais, a
saber:

I. Programa de Controle à Erosão;

II. Programa de Monitoramento da Fauna abordando Herpetofauna, Mastofauna e Avifauna
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com referência para as espécies raras, endêmicas e ameaçadas de extinção;

III. Programa de Monitoramento de Atropelamento de Fauna;

IV. Programa de Afugentamento de Fauna;

V. Programa de Monitoramento da Flora com referência para as espécies raras, endêmicas e
ameaçadas de extinção;

VI. Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas do Rio Maranhão;

VII. Programa de Monitoramento da Contaminação dos Solos e Águas Subterrâneas;

VIII. Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar e do Clima.

9. Os programas ambientais, integrantes do Plano Básico Ambiental – PBA deverão observar a
itemização básica proposta abaixo, podendo ser incluídos outros itens aspectos, a critério do
empreendedor:

I. Introdução

II. Justificativa

III. Objetivo

IV. Meta

V. Público Alvo

VI. Procedimentos Metodológicos

VII. Cronograma Físico

10. Protocolar o Requerimento para Autorização para Supressão de Vegetação Nativa – ASV;

11. Apresentar Inventário Florestal e Plano de Supressão da Vegetação;

12. Apresentar a proposta de Compensação Florestal observando o Decreto Distrital nº 39.469, de
18 de novembro de 2018;

13. Apresentar a planilha de custos do empreendimento, a fim de definir o Valor de Referência,
conforme a Instrução Norma va nº 01, de 16 de janeiro de 2013 a ser u lizado no cálculo da
Compensação Ambiental, em acordo com a metodologia para cálculo segundo a Instrução
Normativa nº 76, de 05 de outubro de 2010;

14. As ocorrências de acidentes que resultem em dano ou risco ao meio ambiente deverão ser
imediatamente comunicadas ao Brasília Ambiental, devendo ser relatado o dia, horário, local,
causas, consequências e providências tomadas;

15. Observar as condicionantes, exigências e restrições expedidas pelo Ins tuto Chico Mendes de
Biodiversidade - ICMBio por meio da Autorização para Licenciamento Ambiental nº 4/2018 -
CR11 - ICMBio (6368264), devendo ser informado ao Brasília Ambiental, a execução, os
resultados alcançados e quaisquer manifestações sobre o cumprimento da ALA.

14. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em atenção à natureza do empreendimento, dos seus impactos ambientais discorridos
nos estudos ambientais elaborados, apresentados e analisados e ainda, para a con nuidade do
processo de licenciamento ambiental em curso, com vistas à obtenção da LI e da LO, é importante que
o conjunto de medidas de controle ambiental propostas pelos referidos estudos e outras que estão
sendo indicadas, em razão da análise ambiental sejam detalhadas em nível mais execu vo de um
processo de gestão ambiental, pois as mesmas deverão ser objeto de implementação para a efe va
operação do empreendimento, ou seja, estejam reunidos no documento – Plano Básico Ambiental -
PBA.

O PBA é o documento que serve como orientador norma vo técnico e legal para que o
empreendedor possa implementar as medidas de controle ambiental propostas e possam, o órgão
ambiental licenciador e outros agentes intervenientes junto ao processo de licenciamento ambiental,
ter como referência para acompanhar a execução das referidas medidas e acima de tudo, os
resultados positivos a serem aferidos.

Para tanto, observa-se que a gestão ambiental, por definição, é o ato de administrar e
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ter gerência sobre o ambiente natural durante a execução (planejamento, acompanhamento e
gerenciamento) da implantação de programas voltados ao gerenciamento, supervisão, monitoramento
ambiental e implantação de medidas mi gadoras, compensatórias e de controle ambiental, sejam
essas de caráter preventivo ou corretivo.

Sob esta ó ca, a gestão ambiental de um empreendimento é desenvolvida tendo como
base as a vidades de Supervisão Ambiental e Gerenciamento Ambiental que compreendem a
implantação de Programas Ambientais e de todas as medias de controle ambiental necessárias, em
obediência aos preceitos do desenvolvimento sustentável, da legislação ambiental, das normas e
procedimentos técnicos e das recomendações dos estudos ambientais que precederam a obtenção
das respectivas licenças ambientais do empreendimento.

Portanto, uma Gestão Ambiental é constituída:

Supervisão Ambiental: Reúne as a vidades que visam contemplar o efe vo controle ambiental
sistemá co das a vidades e as premissas estabelecidas nos estudos ambientais antecessores,
visando cumprir os preceitos do licenciamento ambiental, obje vando proporcionar condições
para que todas as medidas de controle ambiental propostas e os programas ambientais de
demandas integrantes sejam desenvolvidos com a qualidade almejada e em estrita observância
à legislação de qualquer nível (Federal e Distrital).

Gerenciamento Ambiental: Reúne as a vidades que envolvem o acompanhamento ambiental,
de toda a documentação técnica do empreendimento, no aspecto qualita vo, obje vando a
atualização da elaboração dos programas ambientais, o apoio e gerenciamento no
desenvolvimento de programas ambientais, gerenciamento de resposta junto ao órgão
ambiental e agentes intervenientes do processo de licenciamento ambiental, assim como no
controle na emissão e controle de relatórios periódicos que observam o cumprimento os termos
das licenças ambientais concedidas.

Execução de Programas Ambientais: Reúne a execução e implantação dos programas
ambientais descritos nas licenças ambientais e constantes no Plano Básico Ambiental – PBA,
estando em estrita concordância com estes estudos, as quais se inserem também as medidas
de mitigadoras, compensatórias e de controle ambiental propostas e aprovadas.

As especificidades apresentadas no processo, indicam claramente, que a alterna va
locacional da nova frente de lavra, é iden ficada como a Etapa 1 de exploração mineral do
empreendimento e que o Estudo de Impacto Ambiental – EIA e respec vo Relatório de Impacto
Ambiental – RIMA apresentaram dados e informações coerentes que subsidiam a Área Diretamente
Afetada - ADA e seu entorno imediato.

A ADA contempla dois processos minerários dis ntos - DNPM 821.197/1971 e DNPM
861.109/2012, os quais se encontram em fases dis ntas no processo de licenciamento minerário junto
à agência Nacional de Mineração – ANM, an go DNPM, sendo que o primeiro processo em fase de
Concessão de Lavra, a qual a empresa realiza a extração mineral desde o final dos anos 70 e o
segundo processo em fase de Requerimento de Lavra. 

Diante da necessidade do progresso do licenciamento ambiental e mineral e em acordo
com as determinações da ANM com o conteúdo para as licenças ambientais, fica estabelecido que
este Parecer Técnico concede a Licença Prévia para a área de 50 hectares dentro das coordenadas
definidas no processo minerário DNPM 861.109/2012, presente no banco de dados da ANM. 

Ademais nas etapas posteriores do Licenciamento Ambiental (Licença de Instalação e
Licença de Operação), a área licenciada deverá ser delimitada pelas coordenadas que compreendam a
Etapa 1 de exploração, definida pelo empreendedor e descrita ao longo do EIA/RIMA, seguindo dessa
maneira o cronograma de etapas de exploração do empreendimento.

Considerando os fatores ambientais, técnicos e legais descritos neste documento, com
base nos estudos apresentados e nas vistorias realizadas, esta equipe técnica referenda pela
delimitação da poligonal a ser concedida nesta fase de Licença Prévia - LP, a poligonal definida no
âmbito dos processos DNPM 861.109/2012; 

Considerando que a Área Diretamente Afetada – ADA se localiza integralmente na APA
do Planalto Central;

Considerando a manifestação do ICMBio - Autorização para o Licenciamento Ambiental
– ALA nº 4/2018-CR1, de 14 de março de 2018, que atesta a viabilidade ambiental do empreendimento
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em relação aos impactos sobre a APA do Planalto Central, bem como as condicionantes requeridas;

Considerando a manifestação do IPHAN - O cio nº 86/2019/IPHAN-DF, de 04 de abril de
2019 que aprova o RAIPA e concede anuência para a concessão da Licença Prévia e de Instalação ao
empreendimento;

Considerando o resultado da Audiência Pública realizada em 09 de novembro de 2019
que se manifestou pela con nuidade do processo de licenciamento ambiental da empresa Pedreiras
Contagem Ltda.;

Considerando as conclusões do EIA/RIMA, em atenção às medidas de controle
ambiental, que envolvem medidas preven vas, corre vas, mi gadoras e compensatórias, dentre elas
a implementação de programas e plano ambientais propostos.

Assim, considerando o exposto neste Parecer Técnico SEI-GDF nº 161/2020 –
IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-IV, de 07/01/2020 (33690545) , esta equipe técnica é favorável à
concessão de Licença Prévia - LP, pelo prazo de 02 (dois) anos, para a a vidade de mineração a
céu aberto de calcário, desde que sejam respeitadas todas as condicionantes, exigências e restrições
elencadas no presente documento. 

Para tanto, a área delimitada pela Etapa 1 a ser explorada, deverá ser devidamente
ajustada pela empresa Pedreiras Contagem Ltda. com base em todas as restrições e exigências,
estabelecido no presente documento técnico, ou seja, para as fases posteriores do licenciamento
futuro. 

A demarcação da poligonal que compreende a Etapa 1 deverá ser realizada fisicamente
no campo, às expensas do interessado, a fim de apresentar proposta defini va a qual deverá estar
con da no presente polígono constante do processo DNPM 861.109/2012 e DNPM 821.197/1971, para
emissão de Licença de Instalação - LI.

 

Este é o Parecer Técnico.

Este Parecer Técnico será submetido à apreciação superior.

Brasília 13 de janeiro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDA ZANINI MINEIRO SCHEINER -
Matr.0183968-3, Analista de Atividades do Meio Ambiente, em 13/01/2020, às 11:44,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por WEDLY PEREIRA NOVAIS COSTA - Matr.:1690915-1,
Assessor(a), em 13/01/2020, às 12:31, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LOURDES MARTINS DE MORAIS - Matr.1660445-8,
Analista de Atividades do Meio Ambiente, em 13/01/2020, às 13:05, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RICARDO DE CASTRO DUTRA - Matr. 0104971-2,
Gestor(a) em Políticas Públicas e Gestão Governamental, em 13/01/2020, às 13:49, conforme
art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do
Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 33690545 código CRC= 1B0E3F19.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SEPN 511, BLOCO C - Ba i rro Asa  Norte - CEP 70750-543 - DF
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Superintendência de Licenciamento Ambiental

Diretoria de Licenciamento IV

Despacho - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-IV Brasília-DF, 13 de janeiro de 2020.

 

À SULAM/IBRAM,

 

Em cumprimento à Instrução nº 271, de 04 de outubro de 2019, publicada no Bole m de
Pessoal, de 8 de outubro de 2019, do Ins tuto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito
Federal - Brasília Ambiental determina no Art. 1º - Cons tuir Comissão Mul disciplinar para análise do
Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) apresentado pela
Pedreiras Contagem LTDA. - Processo de licenciamento ambiental nº 00391-00010760/2018-70, no
âmbito da Superintendência de Licenciamento Ambiental do IBRAM e Art. 3º  - Estabelecer o prazo de
120 (cento e vinte) dias para conclusão dos trabalhos, encaminha-se o Parecer Técnico SEI-GDF nº
161/2020 - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-IV, de 13 de janeiro de 2020 (doc SEI 33690545) que conclui
pelo deferimento da Licença Prévia - LP para a a vidade de exploração mineral de rocha calcária em
área de 50,000 hectares, vinculada ao processo minerário junto à Agência Nacional de Mineração –
ANM -  DNPM 861.109/2012.

 

Atenciosamente,

 

 

Ricardo de Castro Dutra

Diretor de Licenciamento Ambiental IV - Substituto

Documento assinado eletronicamente por RICARDO DE CASTRO DUTRA - Matr. 0104971-2,
Gestor(a) em Políticas Públicas e Gestão Governamental, em 13/01/2020, às 14:08, conforme
art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do
Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 33957580 código CRC= 054EBFFB.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SEPN 511, BLOCO C - Ba i rro Asa  Norte - CEP 70750-543 - DF
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO
FEDERAL

Superintendência de Licenciamento Ambiental

 

Senhor Presidente,

 

ACOLHO Parecer Técnico n.º 161/2020 - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-IV (33690545)
favorável à Licença Prévia para a a vidade extração de rocha calcária, de interesse de Pedreiras
Contagem Ltda, localizada na Fazenda Limoeiro s/nº - Interseção do Ribeirão Palmeira, Rodovia DF-
205, Km 61 - Região Administrativa Fercal – RA XXXI.

 

Atenciosamente,

 

NATÁLIA BATISTA DOS ANJOS

Superintendente Substituta de Licenciamento Ambiental – SULAM

 

 

LICENÇA PRÉVIA Nº XXX/XXXX – IBRAM

 

Processo nº: 00391-00010760/2018-70

Parecer Técnico n.º 161/2020 - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-IV

Interessado: PEDREIRAS CONTAGEM LTDA

CNPJ: 26.500.165/0001-16

Endereço: Fazenda Limoeiro s/nº - Interseção do ribeirão Palmeira, Rodovia DF-205, Km 61 - Região
Administrativa Fercal – RA XXXI.

Coordenadas Geográficas: 8283234.56977 Lat e 200680.542446 Long.

Bacia Hidrográfica: Rio Maranhão

Porte: Grande

Potencial Poluidor: Alto

Registro no CAR: GO-5217609-DA35.25C3.C7B4.4743.BA25.F853.282E.2CC9

Atividade Licenciada: Extração de Rocha Calcária

Prazo de Validade: 02 (dois) anos
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I – DAS INFORMAÇÕES GERAIS:

1. A publicação da presente licença deverá ser feita no Diário Oficial do Distrito Federal e em
periódico de grande circulação em até 30 (trinta) dias corridos, subsequentes à data da
assinatura da licença, obedecendo ao previsto na Lei Distrital nº 041/89, artigo 16, § 1º;

2. O descumprimento do “ITEM 1”, sujeitará o interessado a suspensão da presente licença,
conforme previsto no Art. 19 da Resolução CONAMA n.º 237/97, de 19 de dezembro de 1997,
até que seja regularizado a situação;

3. A par r do 31º dia de emissão, a presente licença só terá eficácia se acompanhada das
publicações exigidas no “ITEM 1”;  

4. Os comprovantes de publicidade da presente Licença devem ser protocolizados com des no à
Unidade de Tecnologia e Gestão de Informações Ambientais do IBRAM – UGIN, respeitado o
prazo previsto no “ITEM 1”;

5. A renovação tácita de licenças ambientais deve ser requerida com antecedência mínima de 120
(cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respec va licença, ficando
este automa camente prorrogado até a manifestação defini va do órgão ambiental
competente, conforme Lei Complementar Nº 140, de 8 de dezembro de 2011.

6. Durante o período de prorrogação previsto no “ITEM 5” é obrigatória a observância às
CONDICIONANTES, EXIGÊNCIAS e RESTRIÇÕES ora estabelecidas;

7. O prazo máximo da prorrogação de que trata o “ITEM 5” deve observar o disposto no Art. 18 da 
Resolução CONAMA n.º 237/97;

8. Esta Licença aprova a área referente ao processo DNPM 861.109/2012 e processo DNPM
821.197/1971;

9. O requerimento da Licença de Instalação - LI deste empreendimento deverá ser protocolizado no
período de vigência desta Licença, sendo obrigatório observar as Condicionantes, Exigências e
Restrições, assim como, os prazos de apresentação da documentação técnica complementar,
estabelecidos na Licença Prévia - LP;

10. O IBRAM, observando o disposto no Art. 19 da Resolução CONAMA n.º 237/97, poderá alterar,
suspender ou cancelar a presente Licença Ambiental;

11. Esta Licença Prévia não autoriza a implantação de qualquer obra ou a vidades no local
proposto;

12. Qualquer alteração nos projetos previstos para a a vidade deverá ser precedida de anuência
documentada deste Instituto;

13. Esta Licença Prévia não autoriza a implantação de qualquer obra ou a vidades no local
proposto;

14. O IBRAM deverá ser comunicado, imediatamente, caso ocorra qualquer acidente que venha
causar risco de dano ambiental;

15. Deverá ser man da no local onde a a vidade está sendo exercida, uma cópia auten cada ou o
original da Licença Ambiental;

16. Esta Autorização não dispensa a exigência de outros licenciamentos e permissões perante
demais órgãos da esfera Distrital ou Federal;         

17. Outras CONDICIONANTES, EXIGÊNCIAS E RESTRIÇÕES poderão ser exigidas por este Ins tuto a
qualquer tempo.
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18. A presente Licença de Prévia está sendo concedida com base nas informações prestadas pelo
interessado.

 

II – DAS OBSERVAÇÕES:

1. As condicionantes da Licença Prévia nº XXX/XXXX, foram extraídas do Parecer Técnico n.º
161/2020 - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-IV, do Processo nº 00391-00010760/2018-70.

 

III – DAS CONDICIONANTES, EXIGÊNCIAS E RESTRIÇÕES:

1. Esta Licença Prévia - LP aprova a área de 50 ha referente ao processo DNPM 861.109/2012;

2. O descumprimento das condicionantes, exigências e restrições relacionadas a seguir, acarretará
no cancelamento desta licença;

3. A área de 50 ha concedida deverá estar devidamente ajustada pela empresa Pedreiras
Contagem Ltda. com base em todas as restrições e exigências estabelecidas no Parecer Técnico
SEI-GDF nº 11/2020 - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-IV (33690545), integrante do
processo 00391-00010760/2018-70 SEI (LP), que deu origem a esta licença, esta deverá estar
contida no polígono formado pelos seguintes vértices:

Coordenadas Geográficas
em SIRGAS 2000

Coordenadas UTM em
SIRGAS 2000

Longitude Latitude Longitude Latitude

-47º46'56''813 -15º30’34”967 201509,03 8283386,93

-47º46’40’’320 -15º30’34”967 201986,17 8283386,93

-47º46’40’’320 -15º31’01’’107 201986,17 8282562,71

-47º47’18’’686 -15º31’01’’107 200863,77 8282562,71

-47º47’18’’686 -15º30’55”865 200863,77 8282732,51

-47º46’56’’813 -15º30’55”865 201509,03 8282732,51

-47º46’56’’813 -15º30’34”967 201509,03 8283386,93

 

4. A empresa Pedreiras Contagem Ltda. deverá executar trabalho topográfico em campo a fim de
delimitar o polígono e posteriormente demarcar fisicamente em campo com estacas visíveis
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para a emissão da Licença de Instalação - LI;

5. Não serão permi das a vidades de mineração de qualquer natureza fora da área definida na
poligonal demarcada fisicamente em campo por meio de estacas;

6. Não será permi da nenhuma intervenção, seja de supressão da vegetação ou de mineração fora
da área do polígono aprovado;

7. A empresa Pedreiras Contagem Ltda. deverá consultar a Secretaria de Estado de Segurança
Pública do Distrito Federal - SSP/DF sobre o uso de explosivos na área e encaminhar
manifestação ao Brasília Ambiental;

8. Deverá ser fixada placa na entrada do empreendimento com informações, de acordo com
modelo disponível no sí o eletrônico htpp://www.ibram.df.gov.br na aba LICENCIAMENTO >
FORMULÁRIOS > Modelo de Placa a ser Fixada nos Empreendimento, com prazo de 30(trinta)
dias;

9. Manter a disposição do órgão ambiental, o Plano de Atendimento a Emergências e Autorizações
para Uso de Explosivos emitido pelo Comando do Exército;

10. Incluir todas as medidas relacionadas e que estão enquadradas como mi gadoras, preven vas,
corre vas e compensatórias em programas e planos ambientais que comporão o Plano Básico
Ambiental – PBA;

11. Apresentar o Plano Básico Ambiental – PBA cons tuído dos seguintes programas ambientais, a
saber:

I. Programa de Controle à Erosão;

II. Programa de Monitoramento da Fauna abordando Herpetofauna, Mastofauna e
Avifauna com referência para as espécies raras, endêmicas e ameaçadas de
extinção;

III. Programa de Monitoramento de Atropelamento de Fauna;

IV. Programa de Afugentamento de Fauna;

V. Programa de Monitoramento da Flora com referência para as espécies raras,
endêmicas e ameaçadas de extinção;

VI. Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas do Rio Maranhão;

VII. Programa de Monitoramento da Contaminação dos Solos e Águas Subterrâneas;

VIII. Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar e do Clima.

12. Os programas ambientais, integrantes do Plano Básico Ambiental – PBA deverão observar a
itemização básica proposta abaixo, podendo ser incluídos outros itens aspectos, a critério do
empreendedor:

I. Introdução

II. Justificativa

III. Objetivo

IV. Meta

V. Público Alvo

VI. Procedimentos Metodológicos

VII. Cronograma Físico
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13. Protocolar o Requerimento para Autorização para Supressão de Vegetação Nativa – ASV;

14. Apresentar Inventário Florestal e Plano de Supressão da Vegetação;

15. Apresentar a proposta de Compensação Florestal observando o Decreto Distrital nº 39.469, de
18 de novembro de 2018;

16. Apresentar a planilha de custos do empreendimento, a fim de definir o Valor de Referência,
conforme a Instrução Norma va nº 01, de 16 de janeiro de 2013 a ser u lizado no cálculo da
Compensação Ambiental, em acordo com a metodologia para cálculo segundo a Instrução
Normativa nº 76, de 05 de outubro de 2010;

17. As ocorrências de acidentes que resultem em dano ou risco ao meio ambiente deverão ser
imediatamente comunicadas ao Brasília Ambiental, devendo ser relatado o dia, horário, local,
causas, consequências e providências tomadas;

18. Observar as condicionantes, exigências e restrições expedidas pelo Ins tuto Chico Mendes de
Biodiversidade - ICMBio por meio da Autorização para Licenciamento Ambiental nº 4/2018 -
CR11 - ICMBio (6368264), devendo ser informado ao Brasília Ambiental, a execução, os
resultados alcançados e quaisquer manifestações sobre o cumprimento da ALA.

Documento assinado eletronicamente por NATALIA BATISTA DOS ANJOS - Matr.1689509-6,
Superintendente de Licenciamento Ambiental-Substituto(a), em 14/01/2020, às 15:29,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 34020687 código CRC= 52C14553.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SEPN 511 - Bloco C - Edi fício Bi ttar - 5° andar - Ba i rro Asa  Norte - CEP 70750543 - DF

3214-5630

00391-00010760/2018-70 Doc. SEI/GDF 34020687
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO

FEDERAL
 

Presidência

Licença Prévia - LP SEI-GDF n.º 2/2020 - IBRAM/PRESI

 

LICENÇA PRÉVIA Nº 02/2020 – IBRAM

 

Processo nº: 00391-00010760/2018-70

Parecer Técnico n.º 161/2020 - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-IV

Interessado: PEDREIRAS CONTAGEM LTDA

CNPJ: 26.500.165/0001-16

Endereço: Fazenda Limoeiro s/nº - Interseção do ribeirão Palmeira, Rodovia DF-205, Km 61 - Região
Administrativa Fercal – RA XXXI.

Coordenadas Geográficas: 8283234.56977 Lat e 200680.542446 Long.

Bacia Hidrográfica: Rio Maranhão

Porte: Grande

Potencial Poluidor: Alto

Registro no CAR: GO-5217609-DA35.25C3.C7B4.4743.BA25.F853.282E.2CC9

Atividade Licenciada: Extração de Rocha Calcária

Prazo de Validade: 02 (dois) anos

 

I – DAS INFORMAÇÕES GERAIS:

1. A publicação da presente licença deverá ser feita no Diário Oficial do Distrito Federal e em
periódico de grande circulação em até 30 (trinta) dias corridos, subsequentes à data da
assinatura da licença, obedecendo ao previsto na Lei Distrital nº 041/89, artigo 16, § 1º;

2. O descumprimento do “ITEM 1”, sujeitará o interessado a suspensão da presente licença,
conforme previsto no Art. 19 da Resolução CONAMA n.º 237/97, de 19 de dezembro de 1997,
até que seja regularizado a situação;

3. A par r do 31º dia de emissão, a presente licença só terá eficácia se acompanhada das
publicações exigidas no “ITEM 1”;  

4. Os comprovantes de publicidade da presente Licença devem ser protocolizados com des no à
Unidade de Tecnologia e Gestão de Informações Ambientais do IBRAM – UGIN, respeitado o
prazo previsto no “ITEM 1”;

5. A renovação tácita de licenças ambientais deve ser requerida com antecedência mínima de 120
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(cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respec va licença, ficando
este automa camente prorrogado até a manifestação defini va do órgão ambiental
competente, conforme Lei Complementar Nº 140, de 8 de dezembro de 2011.

6. Durante o período de prorrogação previsto no “ITEM 5” é obrigatória a observância às
CONDICIONANTES, EXIGÊNCIAS e RESTRIÇÕES ora estabelecidas;

7. O prazo máximo da prorrogação de que trata o “ITEM 5” deve observar o disposto no Art. 18 da 
Resolução CONAMA n.º 237/97;

8. Esta Licença aprova a área referente ao processo DNPM 861.109/2012 e processo DNPM
821.197/1971;

9. O requerimento da Licença de Instalação - LI deste empreendimento deverá ser protocolizado no
período de vigência desta Licença, sendo obrigatório observar as Condicionantes, Exigências e
Restrições, assim como, os prazos de apresentação da documentação técnica complementar,
estabelecidos na Licença Prévia - LP;

10. O IBRAM, observando o disposto no Art. 19 da Resolução CONAMA n.º 237/97, poderá alterar,
suspender ou cancelar a presente Licença Ambiental;

11. Esta Licença Prévia não autoriza a implantação de qualquer obra ou a vidades no local
proposto;

12. Qualquer alteração nos projetos previstos para a a vidade deverá ser precedida de anuência
documentada deste Instituto;

13. Esta Licença Prévia não autoriza a implantação de qualquer obra ou a vidades no local
proposto;

14. O IBRAM deverá ser comunicado, imediatamente, caso ocorra qualquer acidente que venha
causar risco de dano ambiental;

15. Deverá ser man da no local onde a a vidade está sendo exercida, uma cópia auten cada ou o
original da Licença Ambiental;

16. Esta Autorização não dispensa a exigência de outros licenciamentos e permissões perante
demais órgãos da esfera Distrital ou Federal;         

17. Outras CONDICIONANTES, EXIGÊNCIAS E RESTRIÇÕES poderão ser exigidas por este Ins tuto a
qualquer tempo.

18. A presente Licença de Prévia está sendo concedida com base nas informações prestadas pelo
interessado.

 

II – DAS OBSERVAÇÕES:

1. As condicionantes da Licença Prévia nº 02/2020, foram extraídas do Parecer Técnico n.º
161/2020 - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-IV, do Processo nº 00391-00010760/2018-70.

 

III – DAS CONDICIONANTES, EXIGÊNCIAS E RESTRIÇÕES:

1. Esta Licença Prévia - LP aprova a área de 50 ha referente ao processo DNPM 861.109/2012;

2. O descumprimento das condicionantes, exigências e restrições relacionadas a seguir, acarretará
no cancelamento desta licença;
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3. A área de 50 ha concedida deverá estar devidamente ajustada pela empresa Pedreiras
Contagem Ltda. com base em todas as restrições e exigências estabelecidas no Parecer Técnico
SEI-GDF nº 11/2020 - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-IV (33690545), integrante do
processo 00391-00010760/2018-70 SEI (LP), que deu origem a esta licença, esta deverá estar
contida no polígono formado pelos seguintes vértices:

Coordenadas Geográficas
em SIRGAS 2000

Coordenadas UTM em
SIRGAS 2000

Longitude Latitude Longitude Latitude

-47º46'56''813 -15º30’34”967 201509,03 8283386,93

-47º46’40’’320 -15º30’34”967 201986,17 8283386,93

-47º46’40’’320 -15º31’01’’107 201986,17 8282562,71

-47º47’18’’686 -15º31’01’’107 200863,77 8282562,71

-47º47’18’’686 -15º30’55”865 200863,77 8282732,51

-47º46’56’’813 -15º30’55”865 201509,03 8282732,51

-47º46’56’’813 -15º30’34”967 201509,03 8283386,93

 

4. A empresa Pedreiras Contagem Ltda. deverá executar trabalho topográfico em campo a fim de
delimitar o polígono e posteriormente demarcar fisicamente em campo com estacas visíveis
para a emissão da Licença de Instalação - LI;

5. Não serão permi das a vidades de mineração de qualquer natureza fora da área definida na
poligonal demarcada fisicamente em campo por meio de estacas;

6. Não será permi da nenhuma intervenção, seja de supressão da vegetação ou de mineração fora
da área do polígono aprovado;

7. A empresa Pedreiras Contagem Ltda. deverá consultar a Secretaria de Estado de Segurança
Pública do Distrito Federal - SSP/DF sobre o uso de explosivos na área e encaminhar
manifestação ao Brasília Ambiental;

8. Deverá ser fixada placa na entrada do empreendimento com informações, de acordo com
modelo disponível no sí o eletrônico htpp://www.ibram.df.gov.br na aba LICENCIAMENTO >
FORMULÁRIOS > Modelo de Placa a ser Fixada nos Empreendimento, com prazo de 30(trinta)
dias;

9. Manter a disposição do órgão ambiental, o Plano de Atendimento a Emergências e Autorizações
para Uso de Explosivos emitido pelo Comando do Exército;
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10. Incluir todas as medidas relacionadas e que estão enquadradas como mi gadoras, preven vas,
corre vas e compensatórias em programas e planos ambientais que comporão o Plano Básico
Ambiental – PBA;

11. Apresentar o Plano Básico Ambiental – PBA cons tuído dos seguintes programas ambientais, a
saber:

I. Programa de Controle à Erosão;

II. Programa de Monitoramento da Fauna abordando Herpetofauna, Mastofauna e
Avifauna com referência para as espécies raras, endêmicas e ameaçadas de
extinção;

III. Programa de Monitoramento de Atropelamento de Fauna;

IV. Programa de Afugentamento de Fauna;

V. Programa de Monitoramento da Flora com referência para as espécies raras,
endêmicas e ameaçadas de extinção;

VI. Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas do Rio Maranhão;

VII. Programa de Monitoramento da Contaminação dos Solos e Águas Subterrâneas;

VIII. Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar e do Clima.

12. Os programas ambientais, integrantes do Plano Básico Ambiental – PBA deverão observar a
itemização básica proposta abaixo, podendo ser incluídos outros itens aspectos, a critério do
empreendedor:

I. Introdução

II. Justificativa

III. Objetivo

IV. Meta

V. Público Alvo

VI. Procedimentos Metodológicos

VII. Cronograma Físico

13. Protocolar o Requerimento para Autorização para Supressão de Vegetação Nativa – ASV;

14. Apresentar Inventário Florestal e Plano de Supressão da Vegetação;

15. Apresentar a proposta de Compensação Florestal observando o Decreto Distrital nº 39.469, de
18 de novembro de 2018;

16. Apresentar a planilha de custos do empreendimento, a fim de definir o Valor de Referência,
conforme a Instrução Norma va nº 01, de 16 de janeiro de 2013 a ser u lizado no cálculo da
Compensação Ambiental, em acordo com a metodologia para cálculo segundo a Instrução
Normativa nº 76, de 05 de outubro de 2010;

17. As ocorrências de acidentes que resultem em dano ou risco ao meio ambiente deverão ser
imediatamente comunicadas ao Brasília Ambiental, devendo ser relatado o dia, horário, local,
causas, consequências e providências tomadas;

18. Observar as condicionantes, exigências e restrições expedidas pelo Ins tuto Chico Mendes de
Biodiversidade - ICMBio por meio da Autorização para Licenciamento Ambiental nº 4/2018 -
CR11 - ICMBio (6368264), devendo ser informado ao Brasília Ambiental, a execução, os
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resultados alcançados e quaisquer manifestações sobre o cumprimento da ALA.

 

EDSON GONÇALVES DUARTE

Presidente

 

 

Documento assinado eletronicamente por EDSON GONÇALVES DUARTE - Matr.:1689252-6,
Presidente do Instituto Brasília Ambiental, em 14/01/2020, às 17:44, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 34042614 código CRC= 5B859A48.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
"O Brasília Ambiental adota os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS"
SEPN 511 - Bloco C - Edifício Bittar - 1° andar - Bairro Asa Norte - CEP 70750543 - DF

3214-5601

00391-00010760/2018-70                                                    Doc. SEI/GDF
34042614
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

 

Presidência

Despacho - IBRAM/PRESI Brasília-DF, 15 de janeiro de 2020.

À SULAM,

Para inclusão dos autos no sistema URUTAU.

Atenciosamente,

ANA PAULA PEREIRA DURÃES

Assessora

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA PEREIRA DURÃES - Matr.:1690358-7,
Assessor(a), em 15/01/2020, às 08:40, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 34060235 código CRC= 5939AB9B.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SEPN 511 - Bloco C - Edi fício Bi ttar - 1° andar - Ba i rro Asa  Norte - CEP 70750543 - DF

3214-5601

00391-00010760/2018-70 Doc. SEI/GDF 34060235
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Presidência

Superintendência de Licenciamento Ambiental

Despacho - IBRAM/PRESI/SULAM Brasília-DF, 15 de janeiro de 2020.

À PRESI,

De ordem do Superintendente, res tuo os autos e informo que os mesmos já
encontram-se inseridos no sistema URUTAU.

 

Atenciosamente,

PATRÍCIA KWIATKOWSKI

Técnico de Atividades do Meio Ambiente

Documento assinado eletronicamente por PATRICIA KWIATKOWSKI - Matr.0263755-3,
Técnico(a) de Atividades do Meio Ambiente, em 16/01/2020, às 10:20, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 34101650 código CRC= 02E4EFE3.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SEPN 511 - Bloco C - Edi fício Bi ttar - 5° andar - Ba i rro Asa  Norte - CEP 70750543 - DF

3214-5630

00391-00010760/2018-70 Doc. SEI/GDF 34101650
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Correspondência Eletrônica - 34168440

Data de Envio: 
  16/01/2020 16:48:47

De: 
  IBRAM/Presidência <presidencia@ibram.df.gov.br>

Para:
    daniellacas@gmail.com

Assunto: 
  Licença Prévia

Mensagem: 
  Bom dia! Informo que a Licença Prévia referente ao processo nº 00391-00010760/2018-70 foi assinada pelo
Presidente do BRASÍLIA AMBIENTAL em 14/01/2020, tendo seus efeitos válidos a partir da referida data. Cabe
ressaltar que após a assinatura da Circular SEI-GDF n.º 10/2019 - IBRAM/PRESI, as novas autorizações e licenças
ambientais serão assinadas somente pelo Titular do Instituto, que é o emitente deste ato autorizativo.

Atenciosamente,

Assessoria da Presidência
Instituto Brasília Ambiental - IBRAM
(61) 3214-5610

Anexos:
    Licenca_Previa___LP_34042614.pdf
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PÁGINA 40 Nº 13, segunda-feira, 20 de janeiro de 2020Diário Oficial do Distrito Federal

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico h t t p : / / w w w. i n . g o v. b r / a u t e n t i c i d a d e . h t m l
pelo código 50012020012000040

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

SECRETARIA DE ESTADO DE PROJETOS ESPECIAIS

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 1/2020
PROCESSO: 04003-00000314/2019-24 - ESPÉCIE: Extrato do Termo de Cooperação Técnica Nº
1/2020, PARTES: o Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Projetos Especiais -

SEPE, o Serviço de Limpeza Urbana - SLU e a Organização das Nações Unidas para o
Desenvolvimento Industrial - UNIDO, OBJETO: a cooperação técnica entre os celebrantes para
desenvolver projetos de interesse do Distrito Federal, na área de tratamento de resíduos sólidos
orgânicos por biodigestão anaeróbia, que sejam instrumentalizadas através de concessões. DATA DA
ASSINATURA: 15/01/2020, SIGNATÁRIOS: Everardo Ribeiro Gueiros Filho, Secretário de Estado de
Projetos Especiais do Distrito Federal; Felix Angelo Palazzo, Diretor Presidente do Serviço de
Limpeza Urbana do Distrito Federal; Alessandro Amadio, Representante Legal da Organização das
Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial - UNIDO.

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE RESULTADO Nº 3
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2019

Para efeito do que estabelece o art. 26, § 3º, da Lei nº 9.784/1999, informo que foi conhecido o
recurso, eis que tempestivo, apresentado pela SERRA MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
contra os atos que culminaram na desclassificação da sua proposta, e ratificado pela autoridade
competente o entendimento do Pregoeiro-Substituto de que não cabe razão à recorrente em face dos
motivos expostos nos autos do Processo nº 20247/2019, sendo declarados como vencedores do
certame, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para o fornecimento, montagem e
instalação de mobiliário, para compor o patrimônio e atender demandas dos departamentos do Tribunal
de Contas do Distrito Federal - TCDF, mediante Sistema de Registro de Preços, por um período de
12 (doze) meses, os Adjudicatários FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LT D A ,
CNPJ: 49.058.654/0001-65, pelo montante estimado de R$ 757.420,72 (setecentos e cinquenta e sete
mil e quatrocentos e vinte reais e setenta e dois centavos), referente ao fornecimento dos Itens 1, 2,
3 e 4 do Edital, BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA, CNPJ: 90.051.160/0001-52, pelo
montante estimado de R$ 1.101.544,50 (um milhão, cento e um mil, quinhentos e quarenta e quatro
reais e cinquenta centavos), referente ao fornecimento dos Itens 5 a 21 do Edital (Lote 2), MÓVEIS
NOROESTE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 08.291.416/0001-18, pelo
montante estimado de R$ 152.678,00 (cento e cinquenta e dois mil, seiscentos e setenta e oito reais),
referente ao fornecimento do Item 28 do Edital e MARELLI MÓVEIS PARA ESCRITORIO S/A,
CNPJ: 88.766.936/0001-79, pelo montante estimado de R$ 221.351,00 (duzentos e vinte um mil,
trezentos e cinquenta e um reais), referente ao fornecimento dos Itens 29 a 39 do Edital (Lote 4).
Esclareço ainda que, em cumprimento ao art. 1º da Lei Distrital nº 5.453/2015, todas as informações
referentes ao certame poderão ser obtidas no sítio do TCDF (www.tc.df.gov.br), link: Consulta
Processo do TCDF, Processo nº 20247/2019, bem como no Serviço de Licitação deste Tribunal.

Brasília/DF, 17 de janeiro de 2020.
ALESSANDRA RIBEIRO ASTUTI

Pregoeira

I N E D I TO R I A I S

WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.
CNPJ nº 42.278.473/0001-03 NIRE 53.300.007.241

COMPANHIA ABERTA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
BRASÍLIA/DF, 16 DE JANEIRO DE 2020

Convocamos os senhores acionistas da WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.
("Companhia" ou "WIZ") a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 05 de
fevereiro de 2020, às 11H00, na sede social da Companhia, localizada no Setor Hoteleiro Norte, Quadra
1, Bloco E, Conjunto A, Sala 101, Edifício Sede Caixa Seguros, 1º andar, Asa Norte, CEP 70701-000, na
Cidade de Brasília, Distrito Federal ("AGE05.02"), a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i)
aprovação do plano e programa de incentivo de longo prazo da Companhia.
Informações Gerais:
1. Poderão participar da AGE05.02 os acionistas titulares de ações emitidas pela Companhia, por si, seus
representantes legais ou procuradores, desde que referidas ações estejam escrituradas em seu nome junto
à instituição financeira depositária responsável pelo serviço de ações escriturais da Companhia ou em
custódia fungível, conforme dispõe o artigo 126 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada ("Lei das Sociedades por Ações").

PEDREIRAS CONTAGEM LTDA
AVISO DE RECEBIMENTO DA LICENÇA PRÉVIA

Torna público que recebeu do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal
- Brasília Ambiental - IBRAM/DF, a Licença Prévia nº 02/2020, para a atividade de extração de rocha
calcária no Fazenda Limoeiro s/nº - Interseção do ribeirão Palmeira, Rodovia DF-205, Km 61 -
Região Administrativa Fercal - RA XXXI, Processo: 00391.00010760/2018-70. PEDREIRAS
CONTAGEM LTDA.

DAR-45/2020

RAINHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
AVISO DE RECEBIMENTO DA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Torna público que recebeu do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal
- Brasília Ambiental - IBRAM/DF, a Licença Ambiental Simplificada nº 13/2019, para a atividade de
Agroindústria, na Colônia Agrícola Estanislau AI 02, Galpão D, Núcleo Rural Tabatinga -
Planaltina/DF, processo n° 00391-00023470/2017-13. RAINHA IND. E COM. DE A L I M E N TO S
LT D A .

DAR-47/2020

COOPERATIVA SEM LIMITES
CNPJ 05.658.393/0001-49 - CF/DF 07.447.326/001-18
Sede: QNM 01 Conjunto D Lote 09 - Ceilândia/DF

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretoria e o Conselho Fiscal da COOPERATIVA SEM LIMITES, em conformidade com os artigos
29, 30, 33, 35, 43 e 44, Item 4, do Estatuto Social, CONVOCA os/as ASSOCIADAS no total de 30,
em dia com as suas obrigações estatutárias para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-
se na data abaixo especificada para deliberar sobre: 1. Aprovação das contas de 2019. 2. Assuntos
Gerais. DATA: 07 DE FEVEREIRO DE 2020. HORÁRIO: 09:00 horas, em primeira convocação com
2/3 (dois terços) dos associados em dia com suas obrigações e, ás 09:30 horas, em segunda e última
convocação com a presença mínima de 10 associados (as). LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS/GO. Ceilândia/DF, 15 de janeiro de 2020. ANTONIO LEÃO DO
AMARAL Mat. 013/2003 - PRESIDENTE.

DAR-48/2020

ORIMI S/A
AVISO DE RECEBIMENTO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Torna público que recebeu do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal

- Brasília Ambiental - IBRAM, a Licença de Instalação - Retificação SEI-GDF nº 12/2019 -

IBRAM/PRESI, para a atividade de parcelamento de solo urbano, no Norte da estrada vicinal VC-467,

a leste da rodovia DF -140 e ao sul da rodovia BR-251, na Região Administrativa de São Sebastião

RA XIV, processo n° 00391-00016956/2017-97. TOMAZ ALEXANDRE VITELLI

DAR-36/2020

2. Os acionistas deverão apresentar-se com antecedência ao horário de início indicado neste Edital,
portando comprovante atualizado da titularidade das ações de emissão da Companhia, expedidos por
instituição financeira prestadora dos serviços de ações escriturais e/ou agente de custódia e, conforme o
caso: (i) Pessoas Físicas: documento de identificação com foto; (ii) Pessoas Jurídicas: cópia do último
estatuto ou contrato social consolidado devidamente registrado no órgão competente e da documentação
societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração, conforme o
caso); (iii) Fundos de Investimento: cópia do último regulamento consolidado do fundo e do estatuto ou
contrato social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de
representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração, conforme o caso). Todos os acionistas, seus
representantes legais ou procuradores deverão comparecer à AGE 05.02 munidos dos documentos com foto
e validade no território nacional que comprovem sua identidade e/ou condição. Solicita-se que os acionistas
apresentem os documentos referidos acima com antecedência de 48 horas antes da data da AGE 05.02 para
melhor organização dos trabalhos da AGE 05.02.
3. Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede social da Companhia, na página de relação com
investidores da Companhia (http://ri.wizsolucoes.com.brhttp://ri.parcorretora.com.br/), no site da Comissão
de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão(www.b3.com.br), as
informações e documentos pertinentes às matérias a serem examinadas e deliberadas na AGE05.02,
incluindo este Edital, a Proposta da Administraçãoe aqueles exigidos pela Instrução CVM 481. Os
acionistas interessados em sanar dúvidas relativas às propostas acima deverão contatar a área de Relações
com Investidores da Companhia, por meio do telefone (11) 3080-0100 ou via e-
m a i l : r i @ w i z s o l u c o e s . c o m . b r.

FERNANDO CARLOS BORGES DE MELO FILHO
Presidente do Conselho de Administração.

DAR-43/2020

histórico e artístico do monumento projetado por Oscar Niemeyer", destaca a presença no memorial da
urna funerária do Presidente Juscelino Kubitschek e ressalta a necessidade de se "resguardar no tempo a
memória do Fundador de Brasília". Em nível federal, o Memorial JK recebeu tombamento provisório pelo
IPHAN em 2007, posteriormente homologado pela Portaria nº 55 do Ministério da Cultura, de 6 de junho
de 2017, e foi inscrito no Livro do Tombo das Belas-Artes e no Livro do Tombo Arqueológico,
Etnográfico e Paisagístico.

Brasília/DF, 17 de janeiro de 2020
BARTOLOMEU RODRIGUES DA SILVA
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 Rodovia DF 205 Leste, Km 61, Fazenda Limoeiro – Fercal – Distrito Federal 

Carta 02/2020 – PEDREIRAS CONTAGEM LTDA 

Brasília, 10 de março de 2020. 

Ao Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal 

Diretoria de Licenciamento  IV 

Processo nº: 00391.00010760/2018-70 

Referência: Envio de caderno de respostas 

 

Senhor Diretor, 

A empresa Pedreiras Contagem LTDA, inscrita sob o CNPJ n
o
 26.500.165/0001-16, localizada na 

Rodovia DF 205 Leste, Km 61, Fazenda Limoeiro – Fercal-DF, vem por meio desta, em referência  ao 

processo supracitado, encaminhar anexo, o caderno de respostas de atendimento das condicionantes 

citadas na Licença Prévia nº 02/2020 – IBRAM. 

Em tempo, esclarecemos que, quanto aos programas ambientais apresentados no Plano Básico 

Ambiental – PBA, demanda-se que haja o acolhimento pelo IBRAM-DF das considerações por parte 

do ICMBIO ou ainda, apreciação conjunta entre os órgãos envolvidos (ICMBIO e IBRAM-DF), visto 

ser de interesse de ambos o cumprimento dos itens solicitados. Os programas, anexo ao caderno de 

respostas, foram previamente encaminhados ao ICMBIO, em 03 de março de 2020, solicitando 

posicionamento e envio direto ao órgão licenciador, para cumprimento por parte do empreendedor nas 

próximas fases do licenciamento ambiental.   
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Sem mais, disponibilizamo-nos para esclarecimentos. 

Atenciosamente,                

 

 

_____________________________ 

DANIELLA SOUSA CASTRO 

BIÓLOGA – CRBIO 76232/04 

PEDREIRAS CONTAGEM LTDA - TEL. (61) 35013050/ 998212554 
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RESPOSTAS / JUSTIFICATIVAS REFERENTES À LICENÇA PRÉVIA Nº 02/2020 – 

IBRAM/PRESI – EXTRAÇÃO DE ROCHA CALCÁRIA, DE INTERESSE DA EMPRESA 

PEDREIRAS CONTAGEM. PROCESSO SEI Nº 00391-00010760/2018-70 

 

 

A seguir são apresentadas as respostas/justificaticas referentes aos itens constantes do item III 

“CONDICIONANTES, EXIGÊNCIAS E RESTRIÇÕES” da referida LP. 

 

 

 

1. Esta Licença Prévia - LP aprova a área de 50 ha referente ao processo DNPM 861.109/2012; 

 

RESPOSTA/JUSTIFICATIVA: Condicionante informativa.  

 

 

2. O descumprimento das condicionantes, exigências e restrições relacionadas a seguir, 

acarretará no  cancelamento desta licença; 

 

 

RESPOSTA/JUSTIFICATIVA: Condicionante informativa. 

 

 

3. A área de 50 ha concedida deverá estar devidamente ajustada pela empresa Pedreiras 

Contagem Ltda. com base em todas as restrições e exigências estabelecidas no Parecer 

Técnico SEI-GDF nº 11/2020 - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-IV (33690545), 

integrante do processo 00391-00010760/2018-70 SEI (LP), que deu origem a esta licença, 

esta deverá estar contida no polígono formado pelos seguintes vértices: 
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Coordenadas Geográficas em 

SIRGAS 2000 

Coordenadas UTM em 

SIRGAS 2000 

Longitude Latitude Longitude Latitude 

-47º46'56''813 -15º30’34”967 201509,03 8283386,93 

-47º46’40’’320 -15º30’34”967 201986,17 8283386,93 

-47º46’40’’320 -15º31’01’’107 201986,17 8282562,71 

-47º47’18’’686 -15º31’01’’107 200863,77 8282562,71 

-47º47’18’’686 -15º30’55”865 200863,77 8282732,51 

-47º46’56’’813 -15º30’55”865 201509,03 8282732,51 

-47º46’56’’813 -15º30’34”967 201509,03 8283386,93 

 

 

RESPOSTA/JUSTIFICATIVA: Segue abaixo figura que contempla a área definida pelo órgão 

ambiental na Licença Prévia vigente, evidente no polígono vermelho. Anexo segue o mapa 

respectivo para melhor visualização.: 

 

 
Figura 1 – Espacialização da área objeto da Licença Prévia. 
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4. A empresa Pedreiras Contagem Ltda. deverá executar trabalho topográfico em campo a fim 

de delimitar o polígono e posteriormente demarcar fisicamente em campo com estacas 

visíveis para a emissão da Licença de Instalação – LI; 

 
RESPOSTA/JUSTIFICATIVA: Abaixo segue imagem para evidenciar a marcação em campo da 

delimitação da área da Licença Prévia: 

 
Figura 2 – Piquete posicionado em campo para demarcação dos 

vértices estabelecidos na LP. 

 

 

Figura 3 – Piquete posicionado em campo para demarcação dos 

vértices estabelecidos na LP. 
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5. Não serão permitidas atividades de mineração de qualquer natureza fora da área definida na 

poligonal demarcada fisicamente em campo por meio de estacas; 

 

RESPOSTA/JUSTIFICATIVA: Condicionante informativa. Os limites serão integralmente 

respeitados 

 

6. Não será permitida nenhuma intervenção, seja de supressão da vegetação ou de mineração 

fora da área do polígono aprovado; 

 

RESPOSTA/JUSTIFICATIVA: Condicionante informativa. Os limites e as restrições serão 

integralmente respeitados. 

 

7. A empresa Pedreiras Contagem Ltda. deverá consultar a Secretaria de Estado de Segurança 

Pública do Distrito Federal - SSP/DF sobre o uso de explosivos na área e encaminhar 

manifestação ao Brasília Ambiental; 

 

RESPOSTA/JUSTIFICATIVA: A empresa possui Licença nº 05/2019, para o emprego de 

explosivos e seus acessórios, emitida pela Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF, conforme 

segue anexo. 
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8. Deverá ser fixada placa na entrada do empreendimento com informações, de acordo com 

modelo disponível no sí_o eletrônico htpp://www.ibram.df.gov.br na aba 

LICENCIAMENTO > FORMULÁRIOS > Modelo de Placa a ser Fixada nos 

Empreendimento, com prazo de 30(trinta) dias; 

 

 
RESPOSTA/JUSTIFICATIVA: Foi afixada a placa com as informações pertinentes à nova LP na 

área indicada, conforme evidência pela imagem abaixo: 

 

Figura 4 – Placa afixada na área licenciada, com as informações necessárias. 

 

 

9. Manter a disposição do órgão ambiental, o Plano de Atendimento a Emergências e 

Autorizações para Uso de Explosivos emitido pelo Comando do Exército; 

 
RESPOSTA/JUSTIFICATIVA: A empresa disponibiliza, em local acessível, o Plano de 

Segurança (trabalho com produtos controlados – Exército Brasileiro) e o Plano de Prevenção Contra 

Incêndio – PPCI, realizado pelo Corpo de Bombeiros do DF, assim como as autorizações 

pertinentes para uso de explosivos, emitidas pelo Exército e pela Polícia Civil do Distrito Federal, e 

segue anexo os documentos citados, para conhecimento do órgão ambiental. 
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10. Incluir todas as medidas relacionadas e que estão enquadradas como mitigadoras, 

preventivas, corretivas e compensatórias em programas e planos ambientais que comporão 

o Plano Básico Ambiental – PBA; 

 

RESPOSTA/JUSTIFICATIVA: Foi elaborado Plano Básico Ambiental - PBA contemplando as 

medidas: mitigadoras, preventivas, corretivas e compensatórias aos programas ambientais indicados 

na LP vigente. Anexo segue o citado PBA. 

 

11. Apresentar o Plano Básico Ambiental – PBA cons_tuído dos seguintes programas 

ambientais, a saber: 

I. Programa de Controle à Erosão; 

II. Programa de Monitoramento da Fauna abordando Herpetofauna, Mastofauna e 

Avifauna com referência para as espécies raras, endêmicas e ameaçadas de extinção; 

III. Programa de Monitoramento de Atropelamento de Fauna; 

IV. Programa de Afugentamento de Fauna; 

V. Programa de Monitoramento da Flora com referência para as espécies raras, 

endêmicas e ameaçadas de extinção; 

VI. Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas do Rio Maranhão; 

VII. Programa de Monitoramento da Contaminação dos Solos e Águas Subterrâneas; 

VIII. Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar e do Clima. 

RESPOSTA/JUSTIFICATIVA: Foi elaborado Plano Básico Ambiental - PBA contemplando os 

programas solicitados. Segue anexo a este caderno, o PBA. 

 

12. Os programas ambientais, integrantes do Plano Básico Ambiental – PBA deverão 

observar a itemização básica proposta abaixo, podendo ser incluídos outros itens 

aspectos, a critério do empreendedor: 

I. Introdução 

II. Justificativa 

III. Objetivo 

IV. Meta 

V. Público Alvo 

VI. Procedimentos Metodológicos 

VII. Cronograma Físico 
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RESPOSTA/JUSTIFICATIVA: Foi elaborado Plano Básico Ambiental - PBA seguindo os 

critérios estabelecidos pelo órgão ambiental, para cada programa respectivo, segue anexo. 

 

13. Protocolar o Requerimento para Autorização para Supressão de Vegetação Nativa – 

ASV; 

 

RESPOSTA/JUSTIFICATIVA: Foi realizado o Requerimento para Autorização de Supressão 

Vegetal, formalizado sob o processo SEI nº 00391-00001535/2020-67. Aguarda-se homologação do 

empreendimento para cadastro do projeto de supressão vegetal no SINAFLOR. Logo que a 

formalização do pedido de ASV junto ao SINAFLOR estiver concluída, será dada comunicação ao 

IBRAM-DF. 

 

14. Apresentar Inventário Florestal e Plano de Supressão da Vegetação; 

 

RESPOSTA/JUSTIFICATIVA: Segue anexo o Inventário Florestal realizado, assim como o 

Plano de Supressão Vegetal solicitado, parte integrante da solicitação de supressão vegetal, objeto 

do processo SEI nº 00391-00001535/2020-67. 

 

 

15. Apresentar a proposta de Compensação Florestal observando o Decreto Distrital nº 

39.469, de 18 de novembro de 2018; 

 

RESPOSTA/JUSTIFICATIVA: Segue anexo o estudo referente ao atendimento do Decreto 

Distrital nº 39.469/2018, no que trata da compensação florestal, parte integrante da solicitação de 

supressão vegetal, objeto do processo SEI nº 00391-00001535/2020-67. 

 

16. Apresentar a planilha de custos do empreendimento, a fim de definir o Valor de 

Referência, conforme a Instrução Norma_va nº 01, de 16 de janeiro de 2013 a ser 

utilizado no cálculo da Compensação Ambiental, em acordo com a metodologia para 

cálculo segundo a Instrução Normativa nº 76, de 05 de outubro de 2010; 

 

RESPOSTA/JUSTIFICATIVA: Foi realizado o detalhamento do Valor de Referência para 

cálculo de compensação ambiental referente à abertura da nova frente de lavra, segue anexo. 
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17. As ocorrências de acidentes que resultem em dano ou risco ao meio ambiente deverão 

ser imediatamente comunicadas ao Brasília Ambiental, devendo ser relatado o dia, 

horário, local, causas, consequências e providências tomadas; 

 

RESPOSTA/JUSTIFICATIVA: Condicionante informativa. 

 

18. Observar as condicionantes, exigências e restrições expedidas pelo Instituto Chico 

Mendes de Biodiversidade - ICMBio por meio da Autorização para Licenciamento 

Ambiental nº 4/2018 - CR11 - ICMBio (6368264), devendo ser informado ao Brasília 

Ambiental, a execução, os resultados alcançados e quaisquer manifestações sobre o 

cumprimento da ALA. 

 

RESPOSTA/JUSTIFICATIVA: Segue anexo o relatório de cumprimento das condicionantes 

estabelecidas na ALA nº 4/2018 – CR11 - ICMBIO, prezando seu atendimento em sintonia com as 

exigências da Licença Prévia nº 02/2020 emitida pelo IBRAM-DF. 

Pelo fato de haverem condicionantes em comum à ALA e à LP, foi encaminhado primeiramente 

ao ICMBIO o PBA para que se manifeste formalmente, ao IBRAM-DF, quanto aos programas 

ambientais apresentados, para que após essas considerações, o órgão licenciador tenha condições 

de após a sua análise técnica, emitir seu parecer.  
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RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 

 

 

________________________________________ 

DANIELLA SOUSA CASTRO 

CRBIO 76232/04 
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 Rodovia DF 205 Leste, Km 61, Fazenda Limoeiro – Fercal – Distrito Federal 

Carta 02/2020 – PEDREIRAS CONTAGEM LTDA 

Brasília, 10 de março de 2020. 

Ao Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal 

Diretoria de Licenciamento  IV 

Processo nº: 00391.00010760/2018-70 

Referência: Envio de caderno de respostas 

 

Senhor Diretor, 

A empresa Pedreiras Contagem LTDA, inscrita sob o CNPJ n
o
 26.500.165/0001-16, localizada na 

Rodovia DF 205 Leste, Km 61, Fazenda Limoeiro – Fercal-DF, vem por meio desta, em referência  ao 

processo supracitado, encaminhar anexo, o caderno de respostas de atendimento das condicionantes 

citadas na Licença Prévia nº 02/2020 – IBRAM. 

Em tempo, esclarecemos que, quanto aos programas ambientais apresentados no Plano Básico 

Ambiental – PBA, demanda-se que haja o acolhimento pelo IBRAM-DF das considerações por parte 

do ICMBIO ou ainda, apreciação conjunta entre os órgãos envolvidos (ICMBIO e IBRAM-DF), visto 

ser de interesse de ambos o cumprimento dos itens solicitados. Os programas, anexo ao caderno de 

respostas, foram previamente encaminhados ao ICMBIO, em 03 de março de 2020, solicitando 

posicionamento e envio direto ao órgão licenciador, para cumprimento por parte do empreendedor nas 

próximas fases do licenciamento ambiental.   
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Sem mais, disponibilizamo-nos para esclarecimentos. 

Atenciosamente,                

 

 

_____________________________ 

DANIELLA SOUSA CASTRO 

BIÓLOGA – CRBIO 76232/04 

PEDREIRAS CONTAGEM LTDA - TEL. (61) 35013050/ 998212554 
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PROPOSTA DE COMPENSAÇÃO FLORESTAL REFERENTE À SUPRESSÃO 
DE 65 INDIVÍDUOS ARBÓREOS ISOLADOS NA ETAPA 1 DA ADA DE 
EXPLORAÇÃO MINERAL DE CALCÁRIO 
 
Interessado: PEDREIRAS CONTAGEM 
Local: Rodovia DF-205, km 61, Fazenda Palmeiras, Sobradinho – RA V. 
- DF 
 
 
De acordo com o plano de lavra a ADA, ETAPA 1, a área a ser decapeada, inicialmente, 
possui interferência com 65 indivíduos nativos isolados, conforme inventário florestal 
apresentado na solicitação da ASV dessa área. 
 

 
Figura 1: Etapa 1 de exploração mineral: tem 19,593 hectares e terá intervenção 
imediata, assim que obter a licença ambiental, e foco da empresa PEDREIRAS 
CONTAGEM, neste momento; 
 

DA SUPRESSÃO DE ÁRVORES ISOLADAS EM ÁREA RURAL  

Está previsto a supressão de 65 indivíduos arbóreos na ADA, ETAPA 1 sendo todos 
nativos. Ainda destes, 39 são Espécies tombadas e imunes de corte no Distrito Federal 
nativos e 5 exóticos). 
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Do Art 8 do Decreto 39.469/2018 
 
Estão dispensadas de autorização para supressão de vegetação nativa nos termos do 
disposto no presente decreto:    

``...parágrafo primeiro: A supressão de árvores isoladas é de responsabilidade do titular 
ou legítimo possuidor do imóvel rural tanto em área de uso alternativo do solo quanto 
em área consolidada, em espaços diferentes de APP e Reserva Legal, não dependendo 
de comunicação, autorização e de compensação florestal, para fins de manejo da área e 
utilização do material lenhoso no próprio imóvel. 

 

Logo, não há compensação florestal para os 65 indivíduos nativos isolados. 

 

 
Rodrigo Luiz Gomes Pieruccetti – Engenheiro Florestal 
CREA: 11.875/D-DF 
Responsável Técnico 
ART nº:  
rodrigop7@ecotechambiental.com.br - (61)981537517 
 
 

 
 
Miguel Marinho Vieira Brandão – Engenheiro Florestal 
CREA: 18351/D-DF 
Responsável Técnico 
ART nº:  
miguelflorestal@gmail.com - (61)999887713 
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1. APRESENTAÇÃO 

O presente Plano Básico Ambiental – PBA, tem por objetivo apresentar ao órgão 

ambiental os programas ambientais solicitados na Autorização para o Licenciamento 

Ambiental nº 04/2018 e na Licença Prévia nº 02/2020, oriundos dos processos: 

02128.010870/2016-1 (ICMBIO) e nº 00391.00010760/2018-70 (IBRAM), 

respectivamente, para a atividade de extração de rocha calcária do empreendimento 

Pedreiras Contagem. No presente estudo serão contemplados os programas ambientais, 

elaborados conforme referência citada na condicionante nº 11, da LP, visto que não 

houve emissão de diretrizes pelo ICMBIO, assim como atender às condições específicas 

da ALA nº 04/2018-CR11- ICMBIO, sendo assim, são apresentados os seguintes 

programas, para apreciação conjunta entre órgãos: 

I. Programa de Controle à Erosão 

II. Programa de Monitoramento da Fauna abordando Herpetofauna, 

Mastofauna e Avifauna com referência para as espécies raras, endêmicas e 

ameaçadas de extinção; 

III. Programa de Monitoramento de Atropelamento de Fauna; 

IV. Programa de Afugentamento de Fauna; 

V.Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas do Rio Maranhão; 

VI.Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar e do Clima; 

VII. Programa de Educação Ambiental. 

O capítulo referente ao programa de monitoramento de fauna, no presente PBA, 

abrange as especificidades citadas nas condicionantes da ALA e da licença prévia, 

como cada grupo animal ou espécies de interesse particular, assim como o 

monitoramento  de atropelamento de fauna e o afugentamento dessa. 

Com relação ao programa de monitoramento de contaminação dos solos e águas 

subterrâneas, citado como exigência na condicionante nº 2.12 (ICMBIO) e 11-VII 

(IBRAM), entendemos que o programa de monitoramento da qualidade das águas, por 

abranger o monitoramento dos recursos hídricos subterrâneos possui condições de 

monitorar possíveis contaminações no solo, de forma mais detalhada, inclusive. 
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Portanto não foi aberto capítulo específico para esse item, visto a apresentação das 

propostas no programa supracitado, cabendo apreciação do órgão ambiental. 

Ao ICMBIO solicitamos anuência das medidas propostas em cada programa solicitado 

na ALA e o envio do posicionamento formal ao IBRAM-DF, visto que esse último, 

por ser o órgão licenciador, dependerá da aprovação dos programas propostos, com as 

considerações devidas, para posteriormente emitir documento final para cumprimento 

por parte do empreendedor. Ou ainda, que haja apreciação conjunta dos programas 

apresentados neste plano entre os órgãos envolvidos (ICMBIO e IBRAM-DF), visto 

ser de interesse de ambos o cumprimento dos itens solicitados. 

No presente plano, para envio ao IBRAM-DF, não está contemplado o Programa de 

Educação Ambiental, visto que esse foi solicitação apenas do ICMBIO, portanto, o seu 

atendimento será reportado ao citado Instituto. 
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2. PROGRAMA DE CONTROLE À EROSÃO 

a. Introdução 

O presente programa apresenta as ações necessárias ao bom funcionamento da 

atividade de mineração de calcário sem prejuízo à qualidade ambiental, no que diz 

respeito às áreas com susceptibilidade à erosão, trazendo as medidas preventivas e 

corretivas pertinentes. 

b. Justificativa 

É sabido que no processo de mineração de calcário podem ocorrer impactos negativos, 

conforme a condução das atividades, que envolvem a execução de cortes, aterros, 

deposição de material estéril, abertura de vias, dentre outros, tornando as áreas 

afetadas susceptíveis à processos erosivos, quando da ausência de medidas cautelares e 

corretivas. 

c. Objetivo 

O objetivo do presente programa é apresentar medidas eficientes de prevenção e 

controle de processos erosivos na área afetada pelo empreendimento. 

d. Meta 

Propor e executar estratégias eficientes para prevenir ou conter focos de processos 

erosivos na área do empreendimento, durante o funcionamento da atividade. 

e. Público Alvo 

As medidas propostas no presente programa são direcionadas à gerência e aos 

servidores responsáveis pela execução delas, na empresa, a fim de fazer cumprir as  

orientações técnicas. 

f. Procedimentos Metodológicos 

São listadas abaixo as medidas para prevenir e conter processos erosivos no decorrer 

da atividade de mineração de rocha calcária, na área da Pedreiras Contagem: 

- Realizar manutenções periódicas nos locais passíveis de intemperismo, a fim de 

verificar as condições de funcionamento da lavra e detectar indícios de processos 

erosivos, decorrentes de falhas de projetos ou de execução do sistema de drenagens 

ineficientes; 
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- Monitorar os processos erosivos nas etapas de implantação da frente de lavra, de 

forma a se avaliar sua progressão, identificar e eliminar suas causas e adotar medidas 

corretivas; 

- Executar obras de engenharia nas estradas de acesso à área minerada (obras de 

drenagem, manilhas, valas, etc) e de recomposição vegetal para o controle da erosão; 

- Integrar as atividades deste programa com os Programas Recuperação de Áreas 

Degradadas e de Educação Ambiental, para otimização dos resultados; 

- Acompanhar, através de inspeções rotineiras, as alterações da cobertura vegetal, 

formação de voçorocas, deposição de rejeitos/estéril, ocupação irregular do solo e 

outras atividades impactantes negativas em sua área de influência; 

- Observar as áreas prioritárias para o monitoramento, indicados a partir do 

cruzamento de dados de declividade, solo e cobertura vegetal. 

 

g. Cronograma Físico 

Durante todo o período de vigência das licenças emitidas as ações propostas deverão ser 

atendidas, as inspeções preventivas deverão ser realizadas no mínimo mensalmente, 

constando no relatório de monitoramento ambiental da atividade. 
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3. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE FAUNA 

 

a. Introdução 

O presente programa busca atender às condicionantes nº 11 e nº 12 da Licença 

Prévia nº 02/2020-IBRAM-DF, integrando também as exigências relativas à fauna 

relacionadas na Autorização para o Licenciamento Ambiental nº 4/2018-CR11-

ICMBIO, no que se refere às medidas para monitoramento de fauna, 

monitoramento de atropelamento de fauna e afugentamento de fauna. 

b. Justificativa 

A área objeto de interesse para a mineração localiza-se nas proximidades de 

remanescentes de vegetação nativa do bioma cerrado, fator que justifica a 

necessidade de monitorar a fauna local para avaliação dos possíveis impactos 

causados pela atividade, aos grupos de fauna e alguns espécimes diagnosticados 

ao longo dos estudos associados ao EIA/RIMA aprovado pelo órgão ambiental. 

c. Objetivo 

O objetivo do presente programa é apresentar a metodologia de amostragem do 

monitoramento em cada grupo animal a ser estudado, assim como para o 

monitoramento de atropelamento de fauna e o afugentamento dessa. As espécies 

demandadas de atenção específica (Agrias claudina godmani, Lonchophylla 

dekeyseri, e Neonycteris pusilla) serão tratadas no grupo animais as quais 

pertencem. 

d. Meta 

Apresentar as medidas para execução dos programas de monitoramento de fauna, 

monitoramento de atropelamento de fauna e afugentamento de fauna na área do 

empreendimento da Pedreiras Contagem, localizada na Fercal-DF. 

e. Público Alvo 

As informações presentes no presente programa aplicam-se aos profissionais 

habilitados à executarem as metodologias propostas, de acordo com o grupo 

animal ou assunto específico, e aos responsáveis pela dinâmica do 
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empreendimento, para fazerem cumprir as orientações técnicas aprovadas pelo 

órgão ambiental. 

f. Procedimentos Metodológicos 

A seguir segue a proposta metodológica aplicável a cada grupo animal exigido 

(Herpetofauna, avifauna, mastofauna e entomofauna), no monitoramento da fauna, 

assim como para o monitoramento de atropelamento de fauna e para o programa 

de afugentamento de fauna. 

Pelo fato do amplo diagnóstico realizado ao longo de anos na área do 

empreendimento, por meio da coleta de dados primários, e como o objetivo dos 

programas propostos é monitorar a fauna local de ocorrência descrita e de 

provável ocorrência, propõe-se a realização de campanhas anuais, com alternância 

de sazonalidade entre os anos, durante a vigência da licença de operação, e ao 

final de todas as campanhas realizadas após a emissão da referida LO, revisão dos 

programas relacionados à fauna, para avaliação de sua eficiência. 

Além da coleta de dados primários abordada na metodologia específica a cada 

grupo animal, haverá o incremento de informações por meio de dados 

secundários, caso seja pertinente ao enriquecimento e objetivo das informações 

prestadas, que é o monitoramento. 

Os pontos de amostragem serão os mesmos que serviram como objeto de estudo 

para o EIA/RIMA, conforme segue figura abaixo. 
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Figura 1 – pontos de amostragem de fauna. 

 

METODOLOGIA PARA O PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE 
HERPETOFAUNA 

Para amostragem do grupo de herpetofauna serão utilizados os métodos de Busca 

ativa e Buscas Auditivas em Zonas de Reprodução de anfíbios anuros – BAUD. 

 

Na busca ativa, para cada área amostral (Pontos de Fauna 1, 2, 3 e 4) serão 

percorridas as fitofisionomias representativas, no período diurno e noturno, 

possibilitando o registro de espécies diurnas, crepusculares ou estritamente 

noturnas, considerados tanto os indícios indiretos (pegadas, ecdises, tocas, ninhos), 

quanto os diretos (avistamentos e zoofonia), ao longo de oito dias amostrais. 

 

Para a metodologia de busca auditiva, além dos quatro pontos de fauna, também 

serão amostradas as cinco lagoas adjacentes à ADA. Cada Busca Auditiva 

corresponderá a um esforço mínimo empregado de 2h/homem por zona de 

reprodução de anfíbios anuros (lagoa). Dessa forma o esforço amostral a ser 

empregado nesta metodologia, durante cada campanha será de 20 horas/homem/dia.  
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A escolha das áreas amostrais para a realização das buscas auditivas foi baseada em 

três critérios: atividade de vocalização de anfíbios anuros, vegetação circundante e 

proximidade com os Pontos de Fauna. 

 
Além dos métodos supracitados, também poderão ser utilizadas para o 

levantamento da herpetofauna metodologias complementares como os encontros 

oportunísticos e coleta por terceiros, que consistem em registros de anfíbios e 

répteis, vivos ou mortos durante outras atividades que não a amostragem pelas 

metodologias principais, como deslocamentos próximos as áreas amostrais, 

entrevistas informais não padronizadas e registros realizados por outras equipes 

e/ou moradores da região e funcionários do empreendimento. 

 
  

Carta 02/2020 - Cumprimento de Condicionantes 1/2 (36826139)         SEI 00391-00010760/2018-70 / pg. 142



 
 

11 
 

METODOLOGIA PARA O PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE 

AVIFAUNA 

 
O levantamento dos dados primários, necessário ao monitoramento da avifauna, 

será realizado através de buscas ativas assistemáticas (registros oportunos em 

caminhadas aleatórias) e da aplicação da metodologia Censo Pontual de 

Abundância de Indivíduos e Espécies (BIBBY, et al.; 1992; RALPH et al., 1993), 

intensificada nos horários de maior atividade das aves, que correspondem ao início 

da manhã (06h00min as 11h00min). Com o intuito de registrar espécies de hábitos 

noturnos e/ou crepusculares, a busca ativa será realizada durante a noite, ao longo 

de oito dias de amostragem, gerando aproximadamente 40 horas de amostragem, 

em cada campanha. 

 

METODOLOGIA PARA O PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE 

MASTOFAUNA 

Na realização do monitoramento de mastofauna serão consideradas duas 

metodologias: observação direta e armadilhamento fotográfico. Além disso, 

registros oportunistas e assistemáticos também serão analisados, com isso pretende-

se obter um registro mais completo das espécies locais. 

 
O esforço amostral será por oito dias consecutivos, sendo que para as armadilhas 

fotográficas, essas permanecerão ativas durante os oito dias initerruptamente. As 

buscas ativas ocorrerão durante oito dias consecutivos, sendo realizadas durante 03 

horas na manhã e 03 horas no fim da tarde, somando seis horas por dia, por 

campanha.  

Haverá atenção exclusiva para monitorar os quirópteros, e mais especificamente a 

ocorrência das espécies de interesse conservacionista especial: Lonchophylla 

dekeyseri (Morcego-beija-flor) e Neonycteris pusilla, a fim de atender as condições 

estabelecidas nas licenças/autorizações ambientais emitidas para o empreendimento 

(IBRAM e ICMBIO) apesar de não terem sido descritas ao longo das amostragens 

realizadas em campo, nas áreas amplamente estudadas.  
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METODOLOGIA PARA O PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE 

ENTOMOFAUNA 

Para monitoramento da entomofauna local, a ênfase será dada à espécie de 

lepidóptero ameaçado de extinção Agrias claudina além das espécies de 

Hisperiidae endêmicas do Cerrado. Essas espécies não foram encontradas durante o 

diagnóstico de dados primário realizado no empreendimento e em suas áreas de 

influência, ao longo desses anos de coleta de dados, porém a literatura descreve sua  

ocorrência nos arredores onde o empreendimento irá operar. 

O monitoramento dos invertebrados de interesse conservacionista será realizado por 

meio de coleta de dados primários, nos sítios amostrais pré-definidos a todos os 

grupos animais objetos do presente programa de fauna, durante oito dias de 

amostragem, com metodologia específica ao grupo animal. 

 
METODOLOGIA PARA O PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE 
ATROPELAMENTO DE FAUNA 

Para execução do programa de monitoramento de atropelamento de fauna, serão 

seguidas as seguintes diretrizes: 

- A área de estudo para o monitoramento fica definida como um trecho de 20 km da 

Rodovia DF 205, nas proximidades do empreendimento; 

- A amostragem será semanal, onde um carro percorrerá o trecho determinado em 

uma velocidade de 50km/h, com um observador; 

- Todos os animais encontrados terão coordenada geográfica registrada; 

- Os animais serão identificados, quando possível, até o nível de espécie e será realizado o 

registro fotográfico.  

- As carcaças dos animais serão sempre retiradas da pista para evitar possível recontagem; 

- Os relatórios serão enviados anualmente, contendo a discussão dos dados, e conforme 

exigência do ICMBIO; 
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O programa proposto terá seu início quando da emissão da licença de operação, 
juntamente com os demais programas. 

METODOLOGIA PARA PROGRAMA DE AFUGENTAMENTO DE FAUNA 

Durante as fases de supressão vegetal e no decorrer das atividades, quando 

necessário, serão executadas metodologias para afugentamento de fauna, visando 

sua proteção. Considera-se que a atividade de mineração por si só possui 

características para afugentamento da fauna silvestre. 

A metodologia a ser implementada considera a prospecção da área, previamente à 

supressão vegetal, por um biólogo capacitado. Ao percorrer a área o biólogo 

examinará de forma minuciosa os extratos herbáceo, arbustivo e arbóreo do local a 

fim de encontros casuais com a possível fauna existente no local, com atenção 

especial a herpetofauna (extrato herbáceo-arbustivo) e visualização de ninhos de 

aves e colmeias de abelhas (extrato arbóreo).   

O acompanhamento da supressão de árvores também será acompanhado pelo 

profissional habilitado, visto que as árvores suprimidas passarão por inspeção 

visual em busca de ninhos e colmeias antes da derrubada. Após a derrubada 

também serão verificadas a copa das árvores que uma vez no chão facilitará a busca 

por sinais de uma possível fauna que utilize as árvores como abrigo ou alimentação. 

Será realizado caminhamento por toda a área objeto de supressão, e em suas 

adjacências, com sinais sonoros para dispersar possíveis exemplares de fauna 

presente. 

Haverá orientação para que durante todo o período de desmate e operação da 

mina, para que qualquer pessoa trabalhando no local, interrompa o desmate e as 

atividades, relate qualquer atividade de fauna na área, para que tais situações 

sejam verificadas por biólogo, seja no desmate herbáceo-arbustivo ou arbóreo, na 

parte final com máquinas e na operação da mina. 
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g. Cronograma Físico 

A seguir segue o cronograma de execução do programa de fauna, considerando que 

a vigência dos programas serão de acordo com o período de vigência da licença de 

operação do empreendimento. 

AÇÃO PERÍODO DE EXECUÇÃO 

Programa de monitoramento da 

herpetofauna, mastofauna, avifauna e 

entomofauna. 

Campanha anual – Ano 1 – amostragem 

no período chuvoso. 

Programa de monitoramento da 

herpetofauna, mastofauna, avifauna e 

entomofauna. 

Campanha anual – Ano 2 – amostragem 

no período seco. 

Programa de monitoramento de 

atropelamento de fauna 

Amostragens semanais. 

Programa de afugentamento de fauna Ano 1 – Durante o período de supressão 

vegetal e de acordo com a demanda, ao 

longo das atividades, caso haja 

necessidade. 
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4. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FLORA 

a. Introdução 

A atividade de mineração que será realizada na área do empreendimento, para 

presente PBA, tem em uma das etapas, a necessidade de realização de supressão 

vegetal e a retirada da camada superficial do solo, apresentando impacto ambiental 

negativo à flora existente na área diretamente afetada.  

No caso das espécies arbóreas ou arbustivas protegidas pela legislação, a 

autorização de supressão e a compensação florestal serão realizadas conforme as 

exigências do Decreto Distrital nº 39.469/2018, conforme Plano de Supressão 

Vegetal para a área em questão, apresentado ao IBRAM-DF. 

 

b. Justificativa 

Com a retirada da vegetação local para realização da atividade licenciada 

ambientalmente, poderá haver a necessidade de resgate de espécies da flora de 

interesse conservacionista, como por exemplo, alguns exemplares de bromélias, 

ainda que essas não se enquadrem como raras, endêmicas ou ameaçadas de 

extinção, essas terão o devido tratamento objetivando a preservação da 

biodiversidade local, minimizando os impactos negativos à floral local. 

 

c. Objetivo 

Apresentar medidas para preservar a flora ocorrente na área do empreendimento, 

prioritariamente nas etapas de supressão vegetal. 

 

d. Meta 

Propor estratégias para preservar a flora ocorrente na área do empreendimento. 
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e. Público alvo 

O presente programa destina-se à aplicação pelos profissionais habilitados 

envolvidos na etapa de supressão vegetal da área objeto da atividade. 

 

f. Procedimentos metodológicos 

Objetivando atender à proteção das espécies de flora, especialmente das raras, 

endêmicas e ameaçadas de extinção, o presente programa seguirá as seguintes 

diretrizes: 

- Cumprimento na íntegra do Decreto Distrital nº 39.469/2018; 

- Resgate de espécies de interesse conservacionista quando da supressão vegetal, 

por exemplo, bromélias. 

g. Cronograma físico 

As ações propostas no presente programa serão executadas quando da demanda de 

supressão vegetal na área. 
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5. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS 

a. Introdução 

Devido às características da atividade de mineração de calcário, uma das medidas 

de controle ambiental eficazes é o monitoramento da qualidade da água do 

empreendimento, tanto os efluentes quanto as águas superficiais nos cursos d’água 

em suas adjacências, e as águas subterrâneas. 

b. Justificativa 

O processo produtivo do calcário não apresenta o risco direto de contaminação dos 

recursos hídricos, por não fazer uso de poluentes químicos em seu processo 

produtivo, porém atividades de apoio, como manutenção de veículos e 

equipamentos (presença de oficina), presença de fossas sépticas e possíveis falhas 

no sistema de drenagem pluvial, acarretam chance de carreamento de material, 

fatores que podem contribuir com a alteração da qualidade das águas local e nos 

arredores do empreendimento, motivo esse que faz-se necessário monitorar a 

qualidade da água no empreendimento, de forma a avaliar a influência da atividade 

de mineração nos recursos hídricos pertinentes. 

c. Objetivo 

- Monitorar a qualidade das águas através de análise comparativa com os dados do 

estudo e dos monitoramentos feitos ao longo do período de vigência da licença de 

operação; 

- Monitorar e avaliar a eficiência do sistema de drenagem pluvial, dos sistemas 

separadores de água e óleo a fim de contribuir com a boa qualidade da água, evitando 

possíveis contaminações carreamentos e assoreamentos; 

d. Meta 

Avaliar os parâmetros de qualidade da água em diversos pontos do 

empreendimento, para efluentes, água superficial e água subterrânea. 

e. Público alvo 

A metodologia proposta no presente programa de qualidade da água é direcionada 

aos executores da coleta das amostras, assim como às áreas da empresa 
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responsáveis por monitorar as campanhas realizadas e avaliar os resultados das 

amostragens. 

f. Procedimentos metodológicos 

Serão realizadas amostras semestrais de forma a abranger a sazonalidade anual, nos 

pontos relacionados abaixo com os respectivos parâmetros avaliados. 

OBJETO 

DA 

ANÁLISE 

PONTO DE 

AMOSTRA 

QUANTIDADE 

DE PONTOS 

PARÂMETROS 

Efluente do 

Sistema 

Separador 

água e óleo 

Caixa 

separadora de 

água e óleo  

2 (Dois): 

- Saída do 

lavador; e  

- Saída do ponto 

de 

abastecimento. 

pH 

Condutividade ( µS/cm ) 

Alcalinidade Total ( mg/L)  

Fósforo total (mg P/L) 

Turbidez (NTU) 

Dureza Total ( mg/L)  

Sólidos suspensos totais (mg/L) 

Sólidos dissolvidos totais (mg/L) 

Sólidos Totais (mg/L) 

Sólidos Voláteis Totais (mg/L) 

Cor  aparente (mg Pt/L) 

Demanda química de oxigênio (mg O2/L) 

Demanda bioquímica de oxigênio (mg/L O2) 

Nitrogênio amoniacal (mg NH3 - N/L) 

Nitrito (mg/L) 

Nitrato (mg NO3 - N /L) 

Nitrogênio Kjeldahl (mg/L) 

Nitogênio Total (mg/L) 

Oxigênio dissolvido (mg/L O2) 

Coliformes termotolerantes (NMP/100mL) 

Coliformes totais (NMP/100mL) 
 

Água 

superficial 

Rio Maranhão 2 (Dois): 

- A montante do 

empreendimento; 

- A jusante do 

empreendimento. 

pH 

Condutividade ( µS/cm ) 

Alcalinidade Total ( mg/L)  

Fósforo total (mg P/L) 

Turbidez (NTU) 

Dureza Total ( mg/L)  

Sólidos suspensos totais (mg/L) 

Sólidos dissolvidos totais (mg/L) 

Sólidos Totais (mg/L) 

Sólidos Voláteis Totais (mg/L) 
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Cor  aparente (mg Pt/L) 

Demanda química de oxigênio (mg O2/L) 

Demanda bioquímica de oxigênio (mg/L O2) 

Nitrogênio amoniacal (mg NH3 - N/L) 

Nitrito (mg/L) 

Nitrato (mg NO3 - N /L) 

Nitrogênio Kjeldahl (mg/L) 

Nitogênio Total (mg/L) 

Oxigênio dissolvido (mg/L O2) 

Coliformes termotolerantes (NMP/100mL) 

Coliformes totais (NMP/100mL) 
 

Água 

subterrânea 

Poço tubular 

profundo e 

piezômetros 

pré-

determinados 

pelo órgão 

ambiental. 

4 (Quatro); 

- Poço Tubular 

profundo; 

- Piesômetro 

adjacente à cava 

atual licenciada – 

coordenadas 

UTM: 

200514/8282995; 

- Ponto anterior à 

nova cava - 

coordenadas 

UTM: 

201930/8282740; 

- Ponto posterior 

à nova cava - 

coordenadas 

UTM: 

201362/8283882. 

Nitrato,  

Nitrito, 

Sólidos Sedimentáveis,  

Sólidos Totais, 

Nitrogênio Amoniacal,  

Cor Verdadeira, Fosfato, 

òleos e Graxas,  

Sólidos Dissolvidos Totais,  

Turbidez,  

Nitrogênio, 

Total Kjeldahl,  

pH (a 25ºC),  

Coliformes Termotolerantes (E. coli), DBO,  

DQO,  

Coliformes Totais,  

Oxigênio, Dissolvido,  

% Saturação de OD,  

Condutividade,  

Nitrogênio Total,  

Fósforo Total e  

Sólidos Suspensos Totais. 
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g. Cronograma físico 

As coletas serão realizadas de acordo com o cronograma abaixo, ao longo do 

período de vigência da Licença de Operação. 

AMOSTRA PERÍODO DE EXECUÇÃO 

Efluente do sistema separador de água e 

óleo 

Semestralmente, sendo uma coleta no 

período chuvoso e outra no período 

seco. 

Pontos de água superficial Semestralmente, sendo uma coleta no 

período chuvoso e outra no período 

seco. 

Pontos de água subterrânea Semestralmente, sendo uma coleta no 

período chuvoso e outra no período 

seco. 
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6. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR E 

CLIMA 

a. Introdução 

A atividade de mineração é objeto de monitoramento da qualidade do ar pelo fato de seu 

processo produtivo favorecer a emissão de material particulado. Medidas de controle 

ambiental são realizadas diariamente para melhorar a qualidade ambiental e amenizar a 

poluição atmosférica. 

b. Justificativa 

Atualmente, existe a necessidade de monitoramento da qualidade do ar, segundo a 

Resolução CONAMA nº 491/2018,  em três frações de partículas (PTS, MP10 e MP 

2,5) a fim de avaliar o impacto ambiental causado pela atividade de mineração na 

qualidade do ar local e nos arredores onde o empreendimento está instalado. 

c. Objetivo 

Monitorar a qualidade do ar nos arredores do empreendimento, a fim de verificar o 

real impacto da atividade de mineração no quesito da poluição atmosférica, por 

meio dos parâmetros estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 491/2018. 

d. Meta 

Realizar o monitoramento da qualidade do ar nos arredores do empreendimento, na 

comunidade mais próxima onde a atividade é exercida. 

e. Público alvo 

O foco da atual proposta de monitoramento da qualidade do ar é monitorar o 

impacto da atividade, no incremento da poluição atmosférica, na comunidade do 

Sonhém, distante aproximadamente 4 quilômetros do empreendimento.  

f. Procedimentos metodológicos 

O monitoramento da qualidade do ar será realizado seguindo os critérios 

estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 491/2018. Devido ao fato de o órgão 

ambiental local não possuir um guia técnico com os critérios para realização de 

monitoramento da qualidade do ar, a empresa propõe a realização das amostragens 

seguindo as seguintes diretrizes: 
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- Instalação de equipamento para monitoramento da qualidade do ar, podendo ser 

dos modelos manual ou automático, a ser definido após avaliação do melhor 

custo/benefício ou orientação do órgão ambiental; 

- Os dois equipamentos possíveis de instalação para o monitoramento são: 

Amostrador Hivol para amostragem de  PM2 (Fabricante JCTM) ou Monitor de 

partículas em suspensão para amostragem contínua de PTS, PM10 e PM2,5, modelo 

ECOPM-VI (Fabricante Ecosoft); 

- O equipamento será instalado na comunidade mais próxima onde a atividade é 

desenvolvida, na comunidade do Sonhém, ou em local definido pelo órgão 

ambiental, considerando a escolha de forma a atender a representatividade do 

monitoramento e a segurança dos equipamentos contra furtos, roubos e vandalismo; 

- Devido às precauções de segurança do patrimônio que será adquirido, o 

equipamento, é prudente que o órgão ambiental defina ou aprove a exata 

localização do aparelho, considerando não haver definição dos critérios pelo 

IBRAM-DF para o solicitado monitoramento, assim como emita algum documento 

expresso para que a empresa possa apresentar na localidade onde o aparelho será 

instalado, visto a possibilidade de ser em propriedade particular; e manter o 

aparelho em local aleatório, pode ser inseguro e ineficiente, tanto para a qualidade 

das análises quanto para a estrutura de monitoramento a ser instalada; 

- Os parâmetros objeto do programa de monitoramento serão aqueles possíveis de 

emissão pela atividade de mineração de calcário, sendo eles: Material Particulado 

MP 10 e MP 2,5; 

- A frequência de monitoramento será no mínimo a cada 6 dias, podendo ser 

contínua, a depender do modelo do aparelho que será instalado, ou conforme 

definição pelo órgão ambiental; 

- O monitoramento será iniciado quando do início da operação da nova cava; 

- É imprescindível o alinhamento e ajustes da proposta de monitoramento da 

qualidade do ar pela empresa juntamente com o órgão ambiental, visto o alto 

investimento que será realizado na aquisição do novo equipamento e logística para 

amostragens frequentes, onde prioriza-se a realização de metodologia apta de 

aprovação pelo órgão ambiental, para validação dos dados a serem coletados; 
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g. Cronograma físico 

O Programa de Monitoramento da Qualidade do AR será realizado conforme 

cronograma abaixo: 

AÇÃO PERÍODO DE EXECUÇÃO 

Compra do equipamento para 

monitoramento da qualidade do ar; 

Após aprovação pelo órgão ambiental da 

metodologia proposta pela empresa; 

Instalação do equipamento Após a emissão da Licença de Operação 

da nova cava; 

Início do monitoramento Após a emissão da Licença de Operação 

da nova cava; 

Envio de relatório de monitoramento da 

qualidade do ar ao IBRAM-DF e 

ICMBIO/APAPC 

Anualmente, após o início da primeira 

campanha. 
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7. CONCLUSÃO 

Os programas que fazem parte do presente Plano Básico Ambiental possuem 

metodologia apta a ser executada pelos profissionais habilitados, respectivos à cada 

área temática e contemplam na íntegra as exigências do órgão ambiental local. 

Serão encaminhados relatórios anuais ao IBRAM-DF  e ao ICMBIO de forma a 

apresentar os resultados de cada programa específico, cabendo revisão sempre que 

necessário.  
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1 DADOS DO EMPREENDIMENTO 

1.1. Razão Social 

PEDREIRAS CONTAGEM LTDA 

 

2.1.      CNPJ 

 

26.500.165/0001-16. 

 

 

3.1.      Endereço para correspondência 

 

Rodovia DF-205, km 61, Fazenda Palmeiras, Sobradinho – RA V. 

 

 

4.1.       Responsabilidade  

 

 
Rodrigo Luiz Gomes Pieruccetti – Engenheiro Florestal 

CREA: 11.875/D-DF 

Responsável Técnico 

rodrigop7@ecotechambiental.com.br - (61)981537517 

 

 

 
 

Miguel Marinho Vieira Brandão – Engenheiro Florestal 

CREA: 18351/D-DF 

Responsável Técnico 

ART nº: 0720170077064 

miguelflorestal@gmail.com - (61)999887713 
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2     APRESENTAÇÃO 

O relatório técnico foi elaborado a partir do Inventário Florestal 100%, na área 

diretamente afetada pela atividade de lavra mineral. Foi realizado novo inventário na 

ADA, ETAPA 1 – figura abaixo, a fim de calcular a Compensação Florestal de acordo 

com o novo Decreto Distrital que rege a matéria. 

 

 Etapa 1 de exploração mineral: tem 19,593 hectares e terá intervenção 

imediata, assim que obter a licença ambiental, e foco da empresa PEDREIRAS 

CONTAGEM, neste momento; 

 Etapa 2 de exploração mineral: tem 7,213 hectares e serão áreas de expansão 

da etapa 1, caso necessário; 

 Etapa 3 de exploração mineral: tem 18,887 hectares e será explorada caso o 

empreendedor tenha interesse a longo prazo para esta área; 

 Etapa 4 de exploração mineral: tem 17,212 hectares e será expansão da etapa 

1. Só será explorada caso IBRAM tenha o entendimento favorável quanto ao não 

impacto nas cavernas existentes. 

Área de lavra: 62,9 hectares e Área de sensibilidade ambiental: 6,1 hectares 
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O estudo foi realizado em uma área atualmente utilizada como pastagem, que apresenta 

indivíduos arbóreo-arbustivos isolados em meio à paisagem de declividade uniforme. A 

paisagem original no local é formada por um mosaico de vegetações onde predominam 

o cerrado sensu stricto, as florestas estacionais e o cerradão, característicos da última 

fronteira do Distrito Federal, na APA da Cafuringa. 

 

A quantificação da vegetação, volumetria e compensação florestal foram calculadas 

conforme a metodologia contida no Decreto Distrital nº 39.469, de 22 de novembro de 

2018 e no Termo de Referência para Inventários Florestais (IBRAM, 2018), que trata 

dos conteúdos mínimos exigidos para a obtenção da Autorização de Supressão Vegetal 

no Distrito Federal.  

 

No Distrito Federal, o Decreto nº 39469/2018 estabelece as principais diretrizes para a 

autorização de supressão da vegetação nativa (ASV) em processos de licenciamento 

ambiental.  Desta forma, para a solicitação da autorização - ASV é imprescindível o 

estudo da flora no local, com foco nas espécies ameaçadas de extinção e/ou tombadas 

como Patrimônio Ecológico do Distrito Federal, caracterização das fitofisionomias 

encontradas no local, informações quantitativas e qualitativas das espécies encontradas, 

cálculo volumétrico do material lenhoso a ser retirado/transportado e previsão da 

compensação florestal como contrapartida à conversão de uso deste recurso natural. 

 

Com base nas informações reunidas neste relatório técnico, solicita-se ao Instituto 

Brasília Ambiental (IBRAM), a Autorização de Supressão Vegetal (ASV) dos indivíduos 

remanescentes na área do estudo, para dar continuidade ao Licenciamento nº 00391-

00010760/2018-70 – IBRAM. 
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3 LOCALIZAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DA ÁREA 

 

O estudo foi realizado em uma área atualmente utilizada como pastagem, que apresenta 

indivíduos arbóreo-arbustivos isolados em meio à paisagem de declividade uniforme. A 

paisagem original no local é formada por um mosaico de vegetações onde predominam 

o cerrado sensu stricto, as florestas estacionais e o cerradão, característicos da última 

fronteira do Distrito Federal, na APA da Cafuringa. 

 

A Figura 1 apresenta o croqui da poligonal do Projeto, onde serão realizadas as 

atividades de mineração, na Etapa 1. No total, esta área apresenta aproximadamente 20 

hectares, onde ocorrem árvores da vegetação original isoladas, em áreas de pastagem.  

 

Figura 1 - Poligonal da área onde foi realizado o censo florestal 

 

O terreno é sinuoso e há presença de afloramentos rochosos e outros sedimentos físicos 

na área do estudo, predominando os latossolos-vermelhos sobre a paisagem da região. 

Nas áreas com menor incidência de vegetação arbóreo-arbustiva, há um consórcio entre 

as gramíneas nativas e os capins exóticos. No local não há nenhuma instalação ou 

edificação consolidada, e o terreno encontra-se cercado e com acesso restrito.  

 

Os vértices da poligonal da área de supressão nessa etapa, representada na imagem 

pelos pontos amarelos, foram demarcados em mapa, a partir de vértices, e suas 

coordenadas principais foram registradas conforme a Tabela 1, apresentada em formato 

DATUM WGS 84. 
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Tabela 1 - Coordenadas geográficas dos vértices da área do empreendimento 

Vértice UTM (E) 23 L UTM (S) 23 L 

1 185648,65 m 8243160,96 m 

2 185693,61 m 8243141,72 m 

3 185663,89 m 8243066,04 m 

4 185617,18 m 8243064,41 m 
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4 METODOLOGIA  

Os Inventários Florestais consistem no levantamento dos recursos naturais existentes, 

obtendo-se assim informações quantitativas e qualitativas sobre a vegetação em estudo. 

Por se tratar de uma área com poucas árvores isoladas, o levantamento da flora arbóreo-

arbustiva da área foi realizado a partir de censo florestal, em que todos os indivíduos 

mensurados foram sinalizados por placas de metal contendo sua numeração indicativa. 

Os números das placas foram apresentados no ANEXO I – Planilha de Dados do 

Inventário Florestal e podem ser conferidos em campo, em etapa de vistoria. 

 

Desta forma, foi realizado o censo florestal de toda a vegetação lenhosa no local 

empreendimento (árvores e arvoretas) e o critério de inclusão de indivíduos no 

inventário foi a circunferência na altura da base ser igual ou maior a vinte centímetros 

(DAB ≥20 cm.) e/ou altura igual ou maior a dois metros e meio (H ≥ 2,5 m.). Este 

procedimento foi adotado de acordo com as especificações contidas no Decreto nº 

3.9469/2018, do Governo do Distrito Federal. 

 

O “volume em pé” de material lenhoso foi estimado a partir de Rezende et al (2002), 

que ajustou equações volumétricas para áreas de cerrado sensu stricto na estação 

experimental da Fazenda Água Limpa – UnB. 

 

As árvores foram identificadas em campo, sem necessidade de coleta ou herborização 

de materiais botânicos e conferência em herbário. A nomenclatura foi aplicada 

conforme a lista das espécies da flora brasileira (Forzza et al, 2010), adaptada à 

classificação do Angiosperm Philogeny Group III (APGIII). A procedência ou origem, 

nativa e exótica, foi determinada conforme a listagem da Flora Vascular do Bioma 

Cerrado (Mendonça et al., 2008). 
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5 COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA 

Na área diretamente afetada pela atividade mineral, foram catalogados 65 indivíduos 

arbustivo-arbóreos, pertencentes a 20 espécies, que representam 12 famílias botânicas. 

Estas espécies estão listadas na Tabela 2, que apresenta a indicação da família botânica, 

nome científico, nome popular e a quantidade de indivíduos por espécie. 

Tabela 2 – Lista das espécies encontradas no Censo Florestal. 

Família Espécie Nome popular Indivíduos 

Anacardiaceae Astronium fraxinifolium Schott ex Spreng. Gonçalo Alves 2 

Anacardiaceae Myracrodruon urundeuva Allemão Aroeira 33 

Apocynaceae Aspidosperma subincanum Mart. Guatambú 2 

Arecaceae Acrocromia aculeatta (Jacq.) Lood ex. Mart Macaúba 2 

Celastraceae Lacistema hasslerianum Chodat Lacistema 1 

Combretaceae Terminalia argentea Mart. Capitão 2 

Combretaceae Terminalia phaeocarpa Eichler Capitão 4 

Fabaceae Bowdichia virgilioides Kunth. Sucupira preta 1 

Fabaceae Copaifera langsdorffii Desf. Copaíba 1 

Fabaceae Ormosia arborea (Vell.) Olho de cabra 1 

Fabaceae Platymiscium floribundum Vogel Feijão cru 1 

Fabaceae Senna sp. Senna sp. 1 

Fabaceae Terminalia argentea Mart. Capitão 1 

Malvaceae Guazuma ulmifolia Lam. Mutamba 4 

Malvaceae Luehea divaricata Mart. Açoita cavalo 1 

Malvaceae Pseudobomnbax tomentosa Mart & Zucc. Embiruçú 2 

Moraceae Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud. Leiteira 1 

Myrsinaceae Myrsine coriaceae (Sw.) R.Br.ex Roem Cafézinho 2 

Myrtaceae Eugenia dysenterica DC. Cagaita 1 

Rhaminaceae Rhamnidium elaeocarpum Reissek Pé de perdiz 1 

Rutaceae Zanthoxylum rieldelianum Engl. Mama de porca 1 

 

Dentre as espécies tombadas como Patrimônio Ecológico do Distrito Federal, foram 

encontradas no local: Aroeira (Myracrodruon urundeuva Allemão), Cagaita (Eugenia 

dysenterica DC.), Copaíba (Copaifera langsdorffii Desf.). Embiruçú (Pseudobomnbax 

tomentosa Mart & Zucc.) e Guatambú (Aspidosperma subincanum Mart.).  
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O Decreto nº 39469/2018 classifica essas espécies como imunes ao corte em áreas 

urbanas, cabendo ao órgão ambiental o papel de autorizar as exceções quando se 

tratarem de obras, planos, atividades ou projetos de relevante interesse social ou 

utilidade pública. No total, as espécies tombadas foram registradas 39 vezes na 

poligonal da área do estudo, conforme as quantidades apresentadas na  

Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Espécies tombadas e imunes de corte no Distrito Federal  

Família Espécie Nome popular Indivíduos 

Anacardiaceae Myracrodruon urundeuva Allemão Aroeira 33 

Apocynaceae Aspidosperma subincanum Mart. Guatambú 2 

Fabaceae Copaifera langsdorffii Desf. Copaíba 1 

Malvaceae Pseudobomnbax tomentosa Mart & Zucc. Embiruçú 2 

Myrtaceae Eugenia dysenterica DC. Cagaita 1 

Total Geral 
 

                              39 

 

A espécie Aroeira (Myracrodruon urundeuva Allemão) se destacou no levantamento da 

flora no local do empreendimento. A espécie representou 50,7% dos exemplares 

catalogados na poligonal e 89,6% dos exemplares de espécies tombadas como 

Patrimonio Ecológico do DF. 
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6 VOLUMETRIA 

A estimativa do volume de material lenhoso é utilizada para o planejamento da 

supressão vegetal. Para as espécies nativas, não há um consenso sobre a melhor ou mais 

válida formulação. Porém, a maior referência encontrada no cerrado brasileiro tem sido 

a pesquisa de Rezende et al (2002), considerando o Diâmetro na Altura da Base e a 

Altura Total dos indivíduos. A Tabela 4 apresenta o volume em m³, de cada uma das 

espécies nativas amostradas no local.  

 

Tabela 4 – Volume das espécies encontradas no área diretamente afetada. 

Família Espécie Nome Popular Volume (m³) 

Anacardiaceae Astronium fraxinifolium Schott ex Spreng. Gonçalo Alves 0,9596 

Anacardiaceae Myracrodruon urundeuva Allemão Aroeira 17,6408 

Apocynaceae Aspidosperma subincanum Mart. Guatambú 0,4407 

Arecaceae Acrocromia aculeatta (Jacq.) Lood ex. Mart Macaúba 0,5008 

Celastraceae Lacistema hasslerianum Chodat Lacistema 0,0179 

Combretaceae Terminalia argentea Mart. Capitão 0,5300 

Combretaceae Terminalia phaeocarpa Eichler Capitão 2,3027 

Fabaceae Bowdichia virgilioides Kunth. Sucupira preta 0,1279 

Fabaceae Copaifera langsdorffii Desf. Copaíba 1,3801 

Fabaceae Ormosia arborea (Vell.) Olho de cabra 0,1479 

Fabaceae Platymiscium floribundum Vogel Feijão cru 0,0781 

Fabaceae Senna sp. Senna sp. 0,1857 

Fabaceae Terminalia argentea Mart. Capitão 0,3689 

Malvaceae Guazuma ulmifolia Lam. Mutamba 0,8735 

Malvaceae Luehea divaricata Mart. Açoita cavalo 0,4957 

Malvaceae Pseudobomnbax tomentosa Mart & Zucc. Embiruçú 1,2440 

Moraceae Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud. Leiteira 0,1262 

Myrsinaceae Myrsine coriaceae (Sw.) R.Br.ex Roem Cafézinho 0,8924 

Myrtaceae Eugenia dysenterica DC. Cagaita 0,2281 

Rhaminaceae Rhamnidium elaeocarpum Reissek Pé de perdiz 0,1474 

Rutaceae Zanthoxylum rieldelianum Engl. Mama de porca 0,1576 

Total Geral 
  

28,84 

 

 

No somatório de todas as espécies, o volume total estimado equivale a 28,84 m³. A 

espécie que apresentou maior volume lenhoso foi Myracrodruon urundeuva Allemão, 

contribuindo com 17,64 m³ (61,15%) deste total. 
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7 COMPENSAÇÃO FLORESTAL 

Dentre os critérios gerais para o cálculo da compensação florestal no Distrito Federal, 

definidos no Decreto Distrital nº 39469/2018, a compensação deste empreendimento 

será realizada por meio do procedimento prescrito no Capítulo IV, Seção II, Artigos 35, 

36 e 39. 

Art. 35. A supressão de árvores isoladas depende do 

pagamento de compensação florestal de árvores isoladas 

e destina-se a compensar o impacto paisagístico causado 

pela supressão, objetivando garantir o plantio de novos 

espécimes vegetais, bem como a manutenção e 

conservação da cobertura vegetal das áreas urbanas, da 

arborização pública e das áreas verdes. 

Art. 36. A compensação florestal de árvores isoladas será 

calculada em mudas, numa proporção de 05 indivíduos 

para cada 01 suprimido, seja nativo do cerrado ou exótico 

nativo do Brasil. 

Art. 39. A compensação florestal de árvores isoladas será 

efetivada mediante o pagamento ao FUNAM, conforme 

taxa de conversão a ser definida em Portaria Conjunta 

entre o gerenciador do Fundo e o órgão ambiental, que 

será destinado para programas de conservação e 

revegetação de áreas protegidas do Distrito Federal e 

para a execução do PDAU. 
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8 PLANO DE SUPRESSÃO VEGETAL 

Para a execução da atividade mineral é necessário suprimir a vegetação localizada na 

ADA. Dessa forma, deverão ser adotados os procedimentos descritos a seguir.  

 Em vegetação de maior porte (diâmetro maior que 15 cm), os serviços 

de supressão de vegetação exigem o uso de motosserras registradas; 

 Durante a limpeza e preparação do terreno, é vedado o uso de defensivos 

agrícolas, queimadas e processos mecânicos não controlados (herbicidas, 

desfolhantes, ou outros produtos químicos); 

 O material do desmatamento e da limpeza do terreno não pode ser 

lançado dentro de talvegues e de corpos d'água. Nos desmatamentos 

realizados nas proximidades de corpos d'água, se for o caso, deverão ser 

implantados dispositivos que impeçam o carreamento de sedimentos e 

assoreamento de dispositivos de drenagem; 

 É importante minimizar a supressão de vegetação pelo estabelecimento 

de especificações e procedimentos ambientais, a serem adotados durante 

as atividades de instalação, por meio da adoção de medidas de controle e 

monitoramento eficientes; 

 Supervisionar e orientar a supressão da vegetação e limpeza dos resíduos 

gerados por esta atividade. 

 O empreendedor deverá delimitar em campo todas as áreas a serem 

suprimidas; 

 Manter cópia das autorizações em locais visíveis na obra para quaisquer 

verificações por parte de autoridades competentes; 

 Delimitar as áreas constantes nas autorizações para desmatamento, 

evitando assim supressão desnecessária de vegetação e/ou soterramento 

de outras áreas e/ou comprometimento de cursos d’água; 

 As áreas desmatadas deverão ser providas de medidas de controle da 

erosão; 
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 Limpar as áreas desmatadas, removendo material vegetal gerado (folhas 

e galhos), visando a prevenir possíveis obstruções dos dispositivos de 

drenagem; 

 Em hipótese alguma deve-se proceder a queima do material vegetal 

gerado, por constituir extremo perigo ao tráfego ou a vegetação 

circundante; 

 O material lenhoso gerado pelo corte da vegetação deverá ser estocado 

em pilhas de baixa altura, em locais que não ofereçam riscos de 

acidentes aos usuários e trabalhadores; 

 Esse material só poderá ser removido desses locais após a realização de 

cubagem e emissão de DOF (Documento de Origem Florestal). 

Antes do início da supressão da vegetação, a área a ser suprimida deverá ser 

demarcada, a fim de evitar que a supressão da vegetação seja realizada em áreas não 

afetadas pelo empreendimento.  

Para materializar a delimitação da área nos locais que não estão demarcados, 

deverão ser colocadas estacas de madeira para auxiliar a identificação dos limites da 

área a ser suprimida. Além disso, pode ser aberta uma picada (trilha) entre as estacas, o 

que ajudará a delimitar a área de supressão.  

Não foram registrados habitats da fauna, como ninhos de pássaros e abrigos no 

solo (tocas, galerias, tocos, etc.) mas por se tratar de uma área rural com variada 

paisagem vegetal, pode ocorrer o trânsito de animais silvestres durante a etapa de 

supressão. Nenhum indivíduo arbóreo deve ser suprimido caso apresente ninhos ou 

abrigos e demais habitats da fauna. 

O afugentamento consiste em redirecionar os animais aos remanescentes nativos 

da região. A ação segue critérios para eficiência dos resultados e proteção de 

mamíferos, répteis, aves e anfíbios, e seu devido encaminhamento para áreas longe do 

fluxo da supressão. A atividade também orienta os trabalhadores envolvidos na 

supressão sobre as atitudes a serem adotadas em caso de avistamento ou acidente com 

animais. A etapa de supressão deverá conter um profissional habilitado para esta 

atividade. 
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Para a supressão da vegetação, o método de corte de vegetação a ser utilizado é 

o semi-mecanizado, com uso de motosserras para a derrubada das árvores. 

Eventualmente, para a destoca das raízes, pode ser utilizada uma máquina 

retroescavadeira, com lâminas, desde que não acarrete em grandes danos ao solo. As 

operações de supressão da vegetação deverão ser planejadas e executadas de forma a 

minimizar os impactos sobre a vegetação na área do entorno, e atender os requisitos 

essenciais à segurança no local de trabalho. 

É necessário requerer previamente o DOF (Documento de Origem Florestal), 

para que seja possível transportar a madeira, quando necessário. A operação de 

execução da supressão da vegetação deverá ser realizada por uma equipe especializada. 

Nesse sentido, fica a critério do empreendedor a contratação de uma empresa 

terceirizada que atue nesse ramo de supressão da vegetação ou o treinamento de uma 

equipe própria.  

Caso a opção seja o treinamento de uma equipe própria, deverão ser ministrados 

treinamentos aos colaboradores, enfocando a segurança e ergonomia das operações de 

campo, bem como prevenir a supressão indevida, tornando esses profissionais 

capacitados para essa finalidade. Nesse treinamento, deverão ser enfocados assuntos 

como o uso de EPIs, a atenção na execução dos serviços, além de instruções para ações 

emergenciais em caso de acidentes. 

Para o corte da vegetação, é preciso que o operador da motosserra verifique a 

direção da queda das árvores, de forma a minimizar os impactos sobre a vegetação do 

entorno, além da avaliação sobre eventuais riscos de acidentes. Recomenda-se a limpeza 

do tronco a ser cortado, cortando manualmente os cipós e a vegetação de pequeno porte 

que possa dificultar o uso da motosserra, além da definição de caminhos de fuga para 

eventual fuga rápida do entorno das árvores. Após a derrubada das árvores, deverá ser 

realizado o seu processamento, também com o uso de motosserra.  

Inicialmente, deverão ser separados os fustes com aproveitamento comercial, 

para posterior processamento. A galhada e os fustes não aproveitáveis deverão ser 

cortados para lenha, em toretes de cerca de 1 metro de comprimento, os quais deverão 

ser empilhados. Dos fustes com aproveitamento comercial para tora, poderão ser 

seccionadas toras de 3 metros de comprimento. 
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O material lenhoso resultante da supressão deverá ser empilhado no pátio de 

estocagem, que será localizado sob as coordenadas 185658,78 E e 8243111,57 S, e 

servirá de depósito provisório do material e seu transporte futuro. As toras deverão ser 

empilhadas em local de fácil acesso, para o seu içamento e para o transporte das 

mesmas.  

 

Já a lenha deverá ser estocada em local diferenciado, com pilhas de no máximo 

2,0 m. de altura, de forma a facilitar o carregamento, que deve ser realizado a partir de 

bobcats ou retroescavadeira, e transporte deste material. É importante que as pilhas de 

madeira sejam bem feitas e tenham formato relativamente homogêneo, de forma a 

colaborar na determinação do volume estéreo do material empilhado, para a emissão do 

documento oficial necessário ao transporte e rastreamento da madeira. 

 

Para a supressão da vegetação, o principal equipamento a ser utilizado é a 

motosserra, com a qual serão realizadas a derrubada e o processamento das árvores. 

Podem ser necessários equipamentos para a limpeza da área antes da derrubada das 

árvores, como facão, foice ou roçadeira. Caso seja necessário transportar as árvores do 

local de derrubada até outro local para o seu processamento, pode ser utilizado trator 

com cabo de aço e carretinha, que fará o arraste ou transporte. 

 

Para o transporte da madeira suprimida, podem ser utilizados caminhões, sendo 

que o seu carregamento pode ser feito com grua mecânica. Caso seja necessário, pode 

ser utilizado trator de esteira com lâmina para a remoção das raízes e dos tocos das 

árvores maiores.  

            Durante a vistoria na área passível de supressão, foi averiguado que o topsoil, 

camada orgânica de até 40 cm de espessura do solo, não apresenta condições 

satisfatórias para ser utilizada em áreas degradadas. O local é utilizado como pastagem 

forrageada por gramíneas exóticas. São ausentes os entulhos, lixos ou quaisquer outros 

resíduos.  
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No Quadro 1 é apresentado o cronograma das atividades de supressão da 

vegetação na ADA, para as principais atividades descritas nesse Plano de Exploração 

Florestal. Pequenas adequações nesse cronograma poderão ser necessárias em virtude 

do planejamento operacional da obra ou de algum imprevisto que possa vir a ocorrer. 

Quadro 1 - Cronograma das atividades de supressão da vegetação. 

Atividade 
Mês 

1 2 3 

Planejamento das ações da supressão da vegetação       

Treinamento da equipe de supressão       

Demarcação da área a ser suprimida       

Afugentamento e resgate da fauna       

Supressão da vegetação - derrubada das árvores 

  

    

Processamento das árvores derrubadas     

Empilhamento da madeira     

Limpeza geral da área de supressão       

Relatórios de acompanhamento       

 

Carta 02/2020 - Cumprimento de Condicionantes 1/2 (36826139)         SEI 00391-00010760/2018-70 / pg. 184



 

INVENTÁRIO FLORESTAL PARA SUPRESSÃO VEGETAL – ASV 

CENSO DA VEGETAÇÃO FLORESTAL, VOLUMETRIA E 
COMPENSAÇÃO FLORESTAL – PEDREIRAS CONTAGEM 

 

 

19 
 

9 DESTINAÇÃO DO MATERIAL LENHOSO 

Após o processamento das árvores derrubadas, separando os fustes com 

aproveitamento comercial do material lenhoso, a madeira será utilizada na própria 

propriedade rural.  
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10 CONCLUSÃO 

  

Os estudos apresentam todas as informações necessárias para a Autorização da 

Supressão Vegetal (ASV), cabendo ao órgão ambiental (IBRAM-DF) realizar as 

análises e procedimentos administrativos decorrentes desta solicitação.  

 

Na etapa de compensação florestal, será realizado um compromisso entre a empresa 

empreendedora e o IBRAM-DF, de forma a atender às condicionantes estabelecidas 

pelo órgão ambiental, de conversão em valores monetários e/ou plantio de mudas e seu 

devido acompanhamento, de acordo com as condicionantes do Decreto Distrital nº 

39469/2018. 
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11 REGISTROS FOTOGRÁFICOS  

 

Figura 2 -  Aspecto da paisagem na área diretamente afetada. 

 

.  

Figura 3 – A metodologia utilizada para o censo florestal. 
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Figura 4 – Indivíduos arbustivo-arbóreos isolados. 

 

 

Figura 5 - Aspecto da área da poligonal do estudo, com palmeiras e espécies nativas, ao 

fundo. 
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Figura 6 – Aspecto da vegetação adjacente à área do estudo. 

 

 

Figura 7 - Mensuração de dados do inventário florestal (diâmetro à 30 cm. do solo).. 
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Figura 8 – Nas árvores bifurcadas foi utilizado o diâmetro quadrático médio. 

  

 

Figura 9 - Todas as árvores incluídas no estudo foram catalogadas a partir de placas de 

alumínio.  
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Figura 10– Registro da espécie Myracroduon urundeuva (Aroeira) na área do estudo. 
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13 ANEXOS 
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Tabela 5 – Dados de campo do censo florestal na área do estudo. 

Árvore/Placa Espécie Família Nome Popular GPS Cab (cm.) HT(m.) Dab(cm.) Volume (m³) 

1 Myracrodruon urundeuva Allemão Myrtaceae Aroeira 315 167 10 53,1847 1,5840 

2 Acrocromia aculeatta (Jacq.) Lood ex. Mart Arecaceae Macaúba 316 59 13 18,7898 0,2455 

3 Myracrodruon urundeuva Allemão Anacardiaceae Aroeira 317 80 9 25,4777 0,3342 

4 Myracrodruon urundeuva Allemão Anacardiaceae Aroeira 317 75 7 23,8854 0,2423 

5 Myracrodruon urundeuva Allemão Anacardiaceae Aroeira 317 83 7 26,4331 0,2967 

6 Myracrodruon urundeuva Allemão Anacardiaceae Aroeira 318 95 10 30,2548 0,5126 

7 Myracrodruon urundeuva Allemão Anacardiaceae Aroeira 319 82 9 26,1146 0,3511 

8 Myracrodruon urundeuva Allemão Anacardiaceae Aroeira 320 97 8 30,8917 0,4483 

9 Terminalia argentea Mart. Fabaceae Capitão 321 88 8 28,0255 0,3690 

10 Myracrodruon urundeuva Allemão Anacardiaceae Aroeira 322 91 8 28,9809 0,3946 

11 Terminalia argentea Mart. Combretaceae Capitão 322 85 8 27,0701 0,3443 

12 Myracrodruon urundeuva Allemão Anacardiaceae Aroeira 322 88 6 28,0255 0,2981 

13 Rhamnidium elaeocarpum Reissek Rhaminaceae Pé de perdiz 323 44+47+29+37 4 22,5711 0,1474 

14 Senna sp. Fabaceae Senna sp. 324 74 5 23,5669 0,1858 

15 Terminalia argentea Mart. Combretaceae Capitão 325 74 5 23,5669 0,1858 

16 Myracrodruon urundeuva Allemão Anacardiaceae Aroeira 326 217 12 69,1083 3,1053 

17 Myracrodruon urundeuva Allemão Anacardiaceae Aroeira 327 104 9 33,1210 0,5648 

18 Pseudobomnbax tomentosa Mart & Zucc. Malvaceae Embiruçú 328 146 7 46,4968 0,9182 

19 Myracrodruon urundeuva Allemão Anacardiaceae Aroeira 329 174 8 55,4140 1,4426 

20 Astronium fraxinifolium Schott ex Spreng. Anacardiaceae Gonçalo Alves 330 118 7 37,5796 0,5998 

21 Eugenia dysenterica DC. Myrtaceae Cagaita 331 82 5 26,1146 0,2281 

22 Myracrodruon urundeuva Allemão Anacardiaceae Aroeira 332 126 4 40,1274 0,4660 

23 Myracrodruon urundeuva Allemão Anacardiaceae Aroeira 333 109 6 34,7134 0,4574 

24 Myracrodruon urundeuva Allemão Anacardiaceae Aroeira 334 70 5 22,2930 0,1662 

25 Myracrodruon urundeuva Allemão Anacardiaceae Aroeira 335 202 7 64,3312 1,7576 

26 Myracrodruon urundeuva Allemão Anacardiaceae Aroeira 336 69 6 21,9745 0,1833 
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Árvore/Placa Espécie Família Nome Popular GPS Cab (cm.) HT(m.) Dab(cm.) Volume (m³) 

27 Myracrodruon urundeuva Allemão Anacardiaceae Aroeira 337 38 4 12,1019 0,0424 

28 Myracrodruon urundeuva Allemão Anacardiaceae Aroeira 338 61 6 19,4268 0,1433 

29 Aspidosperma subincanum Mart. Apocynaceae Guatambú 339 76 8 24,2038 0,2752 

30 Myrsine coriaceae (Sw.) R.Br.ex Roem Myrsinaceae Cafézinho 340 100+43+70 7 41,2159 0,7215 

31 Pseudobomnbax tomentosa Mart & Zucc. Malvaceae Embiruçú 341 92 6 29,2994 0,3259 

32 Myrsine coriaceae (Sw.) R.Br.ex Roem Myrsinaceae Cafézinho 342 63 7 20,0637 0,1710 

33 Bowdichia virgilioides Kunth. Fabaceae Sucupira preta 343 53+31 5 19,5542 0,1279 

34 Myracrodruon urundeuva Allemão Anacardiaceae Aroeira 344 91 9 28,9809 0,4325 

35 Myracrodruon urundeuva Allemão Anacardiaceae Aroeira 345 57 9 18,1529 0,1697 

36 Myracrodruon urundeuva Allemão Anacardiaceae Aroeira 346 58 5 18,4713 0,1141 

37 Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud. Moraceae Leiteira 347 61 5 19,4268 0,1262 

38 Myracrodruon urundeuva Allemão Anacardiaceae Aroeira 348 74 9 23,5669 0,2860 

39 Myracrodruon urundeuva Allemão Anacardiaceae Aroeira 349 68 7 21,6561 0,1992 

40 Myracrodruon urundeuva Allemão Anacardiaceae Aroeira 350 67 6,5 21,3376 0,1831 

41 Luehea divaricata Mart. Malvaceae Açoita cavalo 351 102 8 32,4841 0,4957 

42 Terminalia phaeocarpa Eichler Combretaceae Capitão 352 105 7,5 33,4395 0,5001 

43 Terminalia phaeocarpa Eichler Combretaceae Capitão 353 73 8 23,2484 0,2539 

44 Terminalia phaeocarpa Eichler Combretaceae Capitão 354 136 7 43,3121 0,7967 

45 Terminalia phaeocarpa Eichler Combretaceae Capitão 355 120 9 38,2166 0,7520 

46 Copaifera langsdorffii Desf. Fabaceae Copaíba 356 179 7 57,0064 1,3802 

47 Acrocromia aculeatta (Jacq.) Lood ex. Mart Arecaceae Macaúba 357 77 7 24,5223 0,2554 

48 Zanthoxylum rieldelianum Engl. Rutaceae Mama de porca 358 64 6 20,3822 0,1577 

49 Myracrodruon urundeuva Allemão Anacardiaceae Aroeira 359 157 15 50,0000 1,9638 

50 Myracrodruon urundeuva Allemão Anacardiaceae Aroeira 360 92 7 29,2994 0,3646 

51 Astronium fraxinifolium Schott ex Spreng. Anacardiaceae Gonçalo Alves 361 103 5 32,8025 0,3599 

52 Aspidosperma subincanum Mart. Apocynaceae Guatambú 362 62 7 19,7452 0,1656 

53 Guazuma ulmifolia Lam. Malvaceae Mutamba 363 97 8 30,8917 0,4483 
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Árvore/Placa Espécie Família Nome Popular GPS Cab (cm.) HT(m.) Dab(cm.) Volume (m³) 

54 Guazuma ulmifolia Lam. Malvaceae Mutamba 364 46 5 14,6497 0,0718 

55 Guazuma ulmifolia Lam. Malvaceae Mutamba 365 90 6 28,6624 0,3119 

56 Platymiscium floribundum Vogel Fabaceae Feijão cru 366 48 5 15,2866 0,0782 

57 Myracrodruon urundeuva Allemão Anacardiaceae Aroeira 367 54 9 17,1975 0,1523 

58 Lacistema hasslerianum Chodat Celastraceae Lacistema 368 23 5 7,3248 0,0179 

59 Myracrodruon urundeuva Allemão Anacardiaceae Aroeira 369 33 3,5 10,5096 0,0295 

60 Guazuma ulmifolia Lam. Malvaceae Mutamba 370 35 5 11,1465 0,0416 

61 Myracrodruon urundeuva Allemão Anacardiaceae Aroeira 371 62 8 19,7452 0,1832 

62 Myracrodruon urundeuva Allemão Anacardiaceae Aroeira 372 38 3,5 12,1019 0,0391 

63 Myracrodruon urundeuva Allemão Anacardiaceae Aroeira 373 103 10 32,8025 0,6026 

64 Ormosia arborea (Vell.) Fabaceae Olho de cabra 374 62 6 19,7452 0,1480 

65 Myracrodruon urundeuva Allemão Anacardiaceae Aroeira 375 55 7 17,5159 0,1303 
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DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS INERENTES À IMPLANTAÇÃO DO 

EMPREENDIMENTO (IN 076/2010 – IBRAM) 

 

Este memorial demonstra o cálculo do valor de referência que será aplicado como título de 

compensação ambiental referente à abertura de nova frente de lavra pretendida pela empresa 

PEDREIRAS CONTAGEM, em novo processo de licenciamento ambiental (00391.00010760/2018-

70). No entanto, todas as estruturas administrativas e de beneficiamento já existentes para atender a 

cava em operação, fazem parte da estrutura de apoio da área atualmente licenciada, por meio da LO nº 

057/2018, e serão aproveitadas, sem alteração, para nova área a ser minerada.  

O presente cálculo busca atender à condicionante nº 16, da Licença Prévia nº 02/2020, que descreve: 

“Apresentar a planilha de custos do empreendimento, a fim de definir o Valor de Referência, conforme 

a Instrução Normativa nº 01, de 16 de janeiro de 2013 a ser utilizado no cálculo da Compensação 

Ambiental, em acordo com a metodologia para cálculo segundo a Instrução Normativa nº 76, de 05 de 

outubro de 2010”. 

Considerando a legislação aplicável para o cálculo da compensação ambiental, Instrução Normativa nº 

76/2010, extrai-se que o custo de implantação do empreendimento, para fins de cálculo da 

compensação ambiental, as informações e detalhamentos deste cálculo envolverão apenas os custos 

estimados das atividades que se aplicam à etapa de implantação da nova área a ser minerada. 

Os impactos ambientais inerentes à atividade da área em operação nos dias de hoje foi iniciada no de 

1990, ou seja, antes da data de publicação da Lei nº 9.985/2000. Logo, empreendimentos em operação 

antes da publicação desta Lei estão isentos de Compensação Ambiental. 

Corroborando com a supracitada Instrução Normativa nº 76/2010, que determina entre outros: “os 

gastos para a implantação até a efetiva operação do empreendimento” (grifo nosso), neste memorial 

não estão sendo considerados os custos até a operação efetiva da mina, tais como arrendamento, e 

desmontes, visto que o código de mineração, Lei nº 227/1967, define que lavra é o início da operação 

de material economicamente viável.  
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A área alvo da operação, e que foi utilizada para o presente cálculo, é a área diretamente afetada pelo 

empreendimento (63 hectares). A poligonal vermelha, ilustrada na Figura 1, é a primeira Etapa de 

exploração Mineral e tem área de 19,6 hectares ( 31,11% da ADA). Estima-se a vida útil desta etapa de 

exploração 5 (cinco) anos.  

 

Figura 1: Área com processos no DNPM, a Área Diretamente Afetada,  e poligonal da primeira 
etapa de exploração mineral.   
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Conforme a planilha disponibilizada pelo órgão ambiental para auxiliar na aplicação dos parâmetros, os 

itens abaixo serão esclarecidos quanto à isenção da inclusão no cálculo do valor de referência: 

 

DESPEZAS COM DIREITO MINERÁRIO 

A base de cálculo para o custo com o CFEM é pelo faturamento bruto da empresa, na alíquota de 1% 

sobre esse montante. Apenas haverá alteração no valor pago, quando da variação, para mais ou para 

menos, da produção.  

Visto que a empresa já está implantada e operando, não haverá dissociação proveniente do minério 

extraído dessa nova frente, pois os dois processos minerários envolvidos serão integrados e continuará-

se pagando apenas um valor mensal sobre o faturamento bruto da empresa. 

 

CUSTO COM PLANO DE APROVEITAMENTO ECONÔMICO – PAE E RELATÓRIO 
FINAL DE PESQUISA 

É pago anualmente o valor da consultoria especializada para elaboração do Relatório Anual de Lavra e 

eventualmente, o Plano de Aproveitamento Econômico – PAE. Não houve pagamento separado para 

elaboração do Plano de Aproveitamento Econômico – PAE e para o Relatório Final de Pesquisa. 
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Os próximos itens descritos apresentam o detalhamento dos custos essenciais que envolvem a abertura 

da nova frente de lavra pretendida: 

PROJETOS/APROVAÇÕES/IMPLANTAÇÕES/RESTRIÇÕES AMBIENTAIS EXIGIDOS 

PELA LEGISLAÇÃO 

Para subsidiar o requerimento da nova área passível de licenciamento ambiental, houve necessidade de 

realização de diversos estudos técnicos. O Anexo I apresenta as comprovações dos serviços 

contratados, conforme os gastos demonstrados na tabela 1.  

ESTUDO/PROJETO 

AMBIENTAL 

RESPONSÁVEL PELA 

ELABORAÇÃO 

VALOR (R$) 

EIA/RIMA Ecotech Consultoria Ambiental 175.000,00 

ESTUDO DE FAUNA Bioconsultoria ambiental 27.000,00 

LAUDO ARQUEOLÓGICO Ecotech Consultoria Ambiental 27.000,00 

ELABORAÇÃO DA 

ILUSTRAÇÃO 

COMPLEMENTAR PARA 

ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS 

COMPLEMENTARES DO 

IBRAM 

Instituto de Geologia e Meio 

ambiente – IGMA, 

subcontratação do Francisco 

Brasil. 

10.000,00 

VALOR TOTAL PARA CÁLCULO DO VR DA 

COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 

239.000,00 

Tabela 1: Gastos que envolveram os projetos ambientais para atender à legislação: 
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CUSTOS DA RETIRADA DO REJEITO/ESTÉRIL 

Considerando que o código de mineração, Lei nº 227/1967, define que lavra é o início da operação de 

material economicamente viável, considerou-se a inclusão dos custos para a retirada da camada estéril 

de solo, visto que será necessário realizar a remoção da vegetação local, retirada da camada superficial 

do solo e limpeza dos rejeitos, antes do acesso à rocha para efetiva produção, diante disso segue o 

cálculo do valor da logística para execução do serviço: 

Na etapa de limpeza na área objeto de ampliação,  

Modelos dos equipamentos/veículos utilizados: 

Escavadeira Caterpillar – Modelo 336 DL 2 

Carregadeira Caterpillar – Modelo 950 H 

Caminhão Randon RK 430 – capacidade 30 toneladas 

CUSTO DA LOGÍSTICA PARA MOVIMENTAÇÃO DO SOLO 

QUANTIDADE  DESCRIÇÃO DO CUSTO VALOR (R$) 

1 Salário do operador de carregadeira (hora) 23,36 

1 Salário do operador de escavadeira (hora) 22,37 

3 Salário do motorista (hora), considerando 3 

caminhões 

60,65 

1 Consumo de combustível da escavadeira (hora) 79,15 

1 Consumo de combustível da carregadeira (hora) 44,54 

3 Consumo de combustível do caminhão (hora), 

considerando 3 caminhões 

89,74 

1 Manutenção da escavadeira, exceto combustível 

(hora) 

11,00 

1 Manutenção da carregadeira, exceto combustível 

(hora) 

8,39 

3 Manutenção do caminhão (hora), exceto 

combustível, considerando 3 caminhões 

25,85 
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VALOR TOTAL POR HORA 365,05 

ARREDONDADO 365,00 

 

 

A fórmula para o cálculo do consumo de combustível é a seguinte: 

CUSTO TOTAL DE COMBUSTÍVEL POR MÊS / QUANTIDADE DE DIAS TRABALHADOS 

(25)/ QUANTIDADE DE HORAS TRABALHADAS NO DIA (9) 

 

 

A fórmula para o cálculo da manutenção dos equipamentos/veículos é a seguinte: 

CUSTO TOTAL DE MANUTENÇÃO – CONSUMO DE COMBUSTÍVEL / QUANTIDADE DE 

DIAS DO MÊS (visto que a manutenção é por demanda e não diária) / QUANTIDADE DE HORAS 

TRABALHADAS NO DIA 

 

 

- Como forma de evidenciar a origem dos números supracitados, segue anexo, um bloco contendo os 

relatórios, de um mês de referência (novembro/2019), de cada equipamento utilizado no processo. 

- O custo médio da hora do funcionário, considerou o salário bruto + 13º e férias + encargos pagos pela 

empresa (INSS/FGTS = 35,8%), segue a tabela, anexo, proveniente da empresa que evidencia a origem 

dos números, e a folha de pagamento dos funcionários envolvidos. Para chegar ao valor da hora, 

dividiu-se o valor total anual pago em 2019, por 12 meses, por 30 dias e por 8 horas de trabalho; 

- O custo médio de consumo de cada equipamento (carregadeira/escavadeira por exemplo) pode variar 

levemente mensalmente de acordo com o uso; 

- São estimadas 5 viagens por hora, em cada caminhão (30 toneladas cada um transporta), sendo 3 em 

operação, ou seja: 15 viagens/hora x 30 toneladas = 450 toneladas/hora, de capacidade de carga. A 

distância média considerada para o cálculo em questão é de 400 metros. 
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Obs.: para evidenciar a quantidade de viagens realizada por hora, tomou-se como base a pasta de área 

real de um dia de trabalho em cada caminhão Randon utilizado. Lembrando que esse número de 

viagens é uma estimativa, pois pode variar de acordo com a distância de retirada/destino do material. 

Segue anexo cópia da pasta de área de um dia de trabalho nos equipamentos utilizados (Anexo). 

 

- Portanto, para se chegar ao custo real da movimentação do material, divide-se a capacidade de 

transporte pelo valor custo: 

450 (toneladas/hora) / R$ 365,00 (custo/hora logística) = R$ 1,23 (custo real para a movimentação - 

transporte do material/tonelada) 

Tendo em vista, conforme esboçado no estudo ambiental apresentado ao órgão, caderno complementar 

de exigências, que na área de 19,6 hectares, há a quantidade de 402.381,50 toneladas de estéril, para 

concluir o valor do custo para a movimentação/limpeza desse material, multiplicou-se o valor real do 

custo/tonelada, pela quantidade de toneladas necessárias de remoção da cava a ser ampliada: 

R$ 1,23 (custo/tonelada) x 402.381,50 (quantidade a ser retirada) = R$ 496.086,78 (valor do custo de 

movimentação do solo disponível como estéril na área de 19,6 hectares) 
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CUSTOS COM DESAPROPRIAÇÕES OU ARRENDAMENTOS 

Está vigente o contrato de arrendamento entre a Pedreiras Contagem e a MAP – Mineração e 

Agropecuária, anexo, considerando que a nova área arrendada é de 63 hectares, e não haverá alteração 

de valores pagos mesmo após o início da operação da nova cava, prevalecendo o mesmo percentual 

(10%) sobre o faturamento bruto. Sendo assim, não há incremento nesse quesito após o início das 

atividades da nova frente de lavra. 

 

OUTROS CUSTOS PARTICULARES DE CADA EMPREENDIMENTO 

Considerando que o presente valor de referência considera todo o custo até a efetiva implantação do 

empreendimento, não há demais custos envolvidos na implantação da nova frente de lavra, visto que  

toda a estrutura encontra-se devidamente instalada , com início das operações da empresa no começo 

dos anos 90, e, por isso, foi isenta de pagamento de compensação ambiental. 
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SÍNTESE DO CUSTO DO VALOR DE REFERÊNCIA 

Diante da memória que baseou a referência supracitada ao longo do presente estudo, tem-se os 
seguintes itens para compor o Valor de Referência: 

ITEM VALOR 

Investimento com estudos ambientais R$ 239.000,00 

Custo para movimentação e retirada da camada de 

material estéreo 

R$ 496.086,78 

VR TOTAL R$ 735.086,78 
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GRAU DE IMPACTO 

O grau de impacto ambiental foi estabelecido segundo o preenchimento da planilha disponibilizada 

pelo órgão ambiental, após adequação da atividade aos parâmetros cabíveis, e chegou-se ao Grau de 

Impacto 0,668. 
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ÍNDICE DE ATITUDES VERDES – IAV 

O índice de atitudes verdes é subdividido em três componentes: 

IAV1: referente ao percentual de área de reserva legal averbada além do mínimo exigido pela 

legislação;  

IAV2: referente a criação de RPPN ou Servidão Florestal em propriedade do empreendedor no DF; 

IAV3: referente a participação do empreendedor nos programas abrace um parque e adote uma 

nascentes; 

Que gera a seguinte equação: IAV = 100% - (IAV1 + IAV2 + IAV3). 

 

Como o empreendimento não possui ações que possam ser classificadas como atitudes verdes, o 

cálculo para esse item apresenta-se conforme abaixo: 

 

IAV = 100% - (0) 

IAV = 100%  
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CÁLCULO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 

Segundo o IBRAM-DF, o cálculo para a compensação ambiental considera os seguintes parâmetros para 

culminar no valor devido: 

CA = VR * GI * IAV 

Sendo assim, conforme os dados apresentados para o Valor de Referência e o pré-estabelecido Grau de Impacto, 

tem-se: 

CA = R$ 735.086,78 * 0,668% * 100% 

CA = R$ 4.910,37 

Diante dos cálculos supracitados, o valor da compensação ambiental devido pelo empreendimento é de R$ 

4.910,37 (Quatro mil, novecentos e dez e trinta e sete centavos).   
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RESPONSÁVEL PELO AGRUPAMENTO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS À MEMÓRIA 

DOS CÁLCULOS: 

 

 

 

___________________________________________ 

DANIELLA CASTRO 

CRBIO 76.232/04 
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ANEXOS:  

- Documentos comprobatórios dos investimentos com estudos ambientais; 

- Cópia dos relatórios gerenciais dos custos de equipamentos e funcionários envolvidos na 
retirada da camada estéril. 
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12/12/2017 ART 0720170077064 - Lei 6.496/1977 e Res. 1025/2009

http://servicos.creadf.org.br/art1025/funcoes/form_impressao.php?NUMERO_DA_ART=0720170077064 1/1

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
 Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-DF

ART Obra ou serviço
0720170077064

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
1. Responsável Técnico

MIGUEL MARINHO VIEIRA BRANDAO
Título profissional: Engenheiro Florestal RNP: 0709060084 

Registro: 18351/D-DF

2. Dados do Contrato

Contratante: PEDREIRAS CONTAGEM LTDA. CPF/CNPJ: 26.500.165/0001-16

Rodovia DF-205 Número: 57315
Bairro: Setor Habitacional
Fercal (Sobradinho) CEP: 73151-010

Cidade: Brasília UF: DF Complemento:

E-Mail: DANIELLACAS@GMAIL.COM Fone: (61)98212554
Contrato: Celebrado em: 25/10/2017 Valor Obra/Serviço R$: 10.000,00
Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

3. Dados da Obra/Serviço

Rodovia DF-205 Número: 5 Bairro: Setor Habitacional
Fercal (Sobradinho) CEP: 73151-010

Cidade: Brasília UF: DF Complemento:

Data de Inicio: 25/10/2017 Previsão término: 24/12/2017 Coordenadas Geográficas: ,
Finalidade: Ambiental Código/Obra pública:

Proprietário: Savio Costa CPF/CNPJ: 26.500.165/0001-16
E-Mail: daniellacas@gmail.com Fone: (61) 98212554

4. Atividade Técnica

Consultoria Quantidade Unidade
    Estudo Descrição Cobertura Vegetal 1,8900 hectare

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART
5. Observações

Estudo de Inventário Florestal por Amostragem Estatística para fins de Supressão em Área de Lavra.
6. Declarações

Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será
resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, nos termos do respectivo
regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

_____________________________
Profissional 

  
_____________________________

Contratante

Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro
de 2004.

7. Entidade de Classe

AEF-DF
8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima 

  
__________________, ____ de _____________ de _____ 

 Local                                                       Data 
  

__________________________________________________ 
 MIGUEL MARINHO VIEIRA BRANDAO - CPF: 003.197.391-47 
  

__________________________________________________ 
 PEDREIRAS CONTAGEM LTDA. - CPF/CNPJ: 26.500.165/0001-16

9. Informações
- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do
comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.

 - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site:
www.creadf.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de
responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o
vínculo contratual.

 

www.creadf.org.br  
informacao@creadf.org.br 

 Tel: (61) 3961-2800   Fax: (61) 3223-4619

Registrada em: 11/12/2017       Valor Pago: R$ 142,68       Nosso Número/Baixa: 0117058842
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Presidência

Superintendência de Fiscalização, Auditoria e Monitoramento

Despacho - IBRAM/PRESI/SUFAM Brasília-DF, 12 de março de 2020.

À DIFIS V,

 

Seguem os autos para conhecimento e inclusão no cronograma de fiscalização dessa
Diretoria.

 

Respeitosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO DE FREITAS RODRIGUES CORREIA -
Matr.0124599-6, Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, em 12/03/2020, às
11:26, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário
Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 36961088 código CRC= 5A0C33FE.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SEPN 511 - Bloco C - Edi fício Bi ttar - 5° andar - Ba i rro Asa  Norte - CEP 70750543 - DF

3214-5697

00391-00010760/2018-70 Doc. SEI/GDF 36961088

Despacho IBRAM/PRESI/SUFAM 36961088         SEI 00391-00010760/2018-70 / pg. 278



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Presidência

Superintendência de Licenciamento Ambiental

Despacho - IBRAM/PRESI/SULAM Brasília-DF, 04 de maio de 2020.

À PROJU, 

 

Encaminhamos a dúvida jurídica a seguir, ao passo que aguardamos a manifestação
desta PROJU para que possa subsidiar a tomada de decisão da SULAM e PRESI.  

 

Número do Processo: 00391-00010760/2018-70

Assunto: Relato Relatório Conam/OAB/DF (35931765), recomendação de nova audiência pública 

Órgão Consulente: SULAM

I – Relato dos Fatos

Trata-se de ques onamento acerca da recomendação para realização de nova audiência pública,
atendendo as exigências con das na Lei Distrital nº 5081/ 2013, em especial ao procedimento de
publicação do aviso de audiência pública e da publicidade da ata da audiência pública.  

No que trata ao procedimento de publicação da audiência pública, entende-se que haja um certo
conflito entre as normas que descrevem procedimento para a sua realização. 

O quadro resumo abaixo demonstra essa situação. 

 

Publicação - Aviso Audiência Pública 

 
ONDE DEVE SER PUBLICADO O AVISO E COM QUAL
PERIODICIDADE?

 

Normativo 
DODF DODF JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL 

Artigo 
30D 15D 30D 30D 15D 15D 

Lei Orgânica
do DF 

NÃO NÃO SIM SIM NÃO NÃO 

Art. 362. § 1º
(DESCREVE DE FORMA
GENÉRICA DOIS
VEÍCULOS DE
IMPRENSA DE GRANDE
CIRCULAÇÃO)

LEI Nº
5.081/2013

SIM SIM NÃO SIM NÃO NÃO 
Art. 5º (DESCREVE
AINDA QUE DEVE SER
PUBLICADO NO SITE) 
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LEI Nº
41/1989

NÃO SIM NÃO NÃO SIM SIM Art. 15. § 7º 

RESOLUÇÃO
CONAMA Nº
9/1987

? ? ? ? ? ? 
DIVULGAÇÃO NA
IMPRENSA LOCAL, SEM
ESPECIFICAR 

PROCESSO
CONTAGEM 

SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO -

Outro ponto deste ques onamento, é a necessidade de publicação da ata resumida, contendo
deliberações, no DODF, conforme previsto na Lei Distrital nº 5081/2013.

Art. 9º A audiência pública, bem como suas deliberações, deverão ser registradas em ata sucinta,
anexada à proposição a ser apreciada e publicada no Diário Oficial do Distrito Federal e na internet no
prazo máximo de trinta dias, contados da sua realização. (Ar go vetado pelo Governador, mas
mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal)

Parágrafo único. Serão disponibilizados para cópia, a requerimento dos interessados, todos os
documentos que forem encaminhados ao presidente da audiência.

Art. 10. A ata da audiência pública, seus registros e seus anexos servirão de base para análise da
proposição a ser apreciada.

Considerando os custos envolvidos, bem como que o principal propósito da ata é ser incorporada ao
processo para a análise do estudo apresentado, e ainda que a ata completa deve ser publicada no
site do IBRAM, entende-se que a publicação da ata resumida no DODF é um procedimento que não se
justifica para a eficiência processual. 

 

II – Dúvida Jurídica, em quesitos

Assim, questiona-se: existe um conflito entre as normas apresentadas?

Qual o procedimento (norma) que deve ser seguido?

Mesmo a Lei Distrital nº 5081/ 2013 ser a norma que especifica o procedimento de realização de
audiência pública, pode esta estabelecer procedimento divergente do estabelecido na Lei nº 41/ 1989
e na Lei Orgânica do DF? 

Considerando as publicações realizadas, embora tenha ocorrido uma modificação nas publicações
encaminhadas, o principio da publicidade não foi alcançado com essas publicações realizadas? é
necessário nova audiência para sanar este processo, ou existe alguma forma de correção ou
convalidação da audiência que foi realizada? 

Deve-se seguir a recomendação e realizar nova audiência pública, mesmo entendendo que a
audiência pública realizada já foi suficiente para colher as informações para a conclusão da análise
do estudo e encaminhamento do processo? 

Considerando que a ata resumida de uma audiência pública não incorpora deliberações técnicas, haja
vista que a audiência pública é um momento de esclarecimento de dúvidas, coleta de informações e
da manifestação da sociedade, existe a necessidade de publicação no DODF conforme previsto na Lei
Distrital nº 5081/2013? O custo da publicação da ata resumida no DODF se jus fica, haja vista ter um
custo para Administração Pública, sendo que a principal função da ata é subsidiar a equipe técnica
com as informações para o restante da análise do estudo apresentado? 

III – Legislação sobre a matéria
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- Lei Orgânica do DF

- Lei Distrital nº 5.081, de 11 de março de 2013

- Lei nº 41, de 13 de setembro de 1989

- Resolução CONAMA nº 01 de 1986

- Resolução CONAMA nº 09 de 1987

- Resolução CONAMA nº 237 de 1997

IV – Entendimento da Unidade Consulente

Esta unidade entende que, em razão dos argumentos já citados, dá-se publicidade a ata resumida no
DODF e a ata completa no site do BRASÍLIA AMBIENTAL, mas sem a necessidade de nova audiência.
Segue-se a recomendação de seguir a Lei Distrital nº 5081/2013 para as próximas audiências
públicas, caso seja este o entendimento da PROJU.

V – Entendimento Divergente (se houver)

Conforme recomendação con da no Relato Relatório Conam/OAB/DF (35931765), realizar nova
audiência pública. 

 

 

Atenciosamente,

 

Alisson Santos Neves
Superintendente de Licenciamento Ambiental

 

Documento assinado eletronicamente por ALISSON SANTOS NEVES - Matr.0215815-9,
Superintendente de Licenciamento Ambiental, em 04/05/2020, às 20:16, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 39529954 código CRC= D2B4846D.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SEPN 511 - Bloco C - Edi fício Bi ttar - 5° andar - Ba i rro Asa  Norte - CEP 70750543 - DF

3214-5630

00391-00010760/2018-70 Doc. SEI/GDF 39529954
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 Rodovia DF 205 Leste, Km 61, Fazenda Limoeiro – Fercal – Distrito Federal 

Carta 04/2020 – PEDREIRAS CONTAGEM LTDA 

Brasília, 12 de junho de 2020. 

Ao Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal 

Diretoria de Licenciamento  IV 

Processo nº: 00391.00010760/2018-70 

Referência: Justificativa - documentos específicos para análise da LI 

 

Senhor Diretor, 

A empresa Pedreiras Contagem LTDA, inscrita sob o CNPJ n
o
 26.500.165/0001-16, localizada na 

Rodovia DF 205 Leste, Km 61, Fazenda Limoeiro – Fercal-DF, vem por meio desta, em referência  ao 

processo supracitado, onde foi solicitada Licença de Instalação (Via processo nº 00391.00001859/2020-

03), para ciência deste Instituto, apresentar cópia da carta de envio ao ICMBIO, que expôs os 

programas ambientais específicos e solicitou anuência do órgão aos referidos programas, em três de 

março de 2020, no processo de nº 02128.010870/2016-51. Desde então inúmeras tentativas têm sido 

feitas com o intuito de obter algum posicionamento do ICMBIO, para assim subsidiar ao IBRAM a 

análise completa do atendimento das condicionantes da Licença Prévia emitida, porém até o momento 

não obtivemos êxito. 

Desta forma, e com o objetivo de não paralisar a continuidade da análise para emissão das licenças 

ambientais respectivas, junto ao IBRAM-DF, solicitamos, caso haja a previsão legal, de que esse 

parecer do ICMBIO, a respeito da análise dos programas do Plano Básico Ambiental, seja considerado 

quando da operação da nova cava, para que não haja prejuízo no cronograma das atividades propostas 

pelo empreendedor, e que, com a emissão da Licença de Instalação, haverá tempo hábil para que o 

ICMBIO se manifeste, assim como para que o empreendedor busque atender as condicionantes da 

futura LI. 

Como forma de evidência das tentativas junto ao ICMBIO, segue anexo cópia da carta de envio assim 

como o resumo das tentativas de notícias a respeito da análise do PBA, junto ao referido órgão 

ambiental. 
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 Rodovia DF 205 Leste, Km 61, Fazenda Limoeiro – Fercal – Distrito Federal 

Ressalta-se o envio dos comprovantes de cumprimento das condicionantes da Licença Prévia, por meio 

do protocolo nº 36826139, em 10 de março de 2020, juntado ao processo da LP, 

00391.000010760/2018-70). 

Sem mais, disponibilizamo-nos para pronto atendimento e esclarecimentos. 

Sem mais. 

Atenciosamente,                

 

 

_____________________________ 

DANIELLA SOUSA CASTRO 

BIÓLOGA – CRBIO 76232/04 

PEDREIRAS CONTAGEM LTDA - TEL. (61) 35013050/ 998212554 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Superintendência de Licenciamento Ambiental

Assessoria de Consulta e Distribuição

Despacho - IBRAM/PRESI/SULAM/ADIS Brasília-DF, 15 de junho de 2020.

À DILAM IV,

Considerando requerimento nº 41836386, encaminhamos o presente para conhecimento
do anexo apensado.

 

Atenciosamente,

Aline Aparecida Monteiro Paulo

 Assessora Técnica  -  ADIS/SULAM

 

Documento assinado eletronicamente por ALINE APARECIDA MONTEIRO PAULO - Matr.
1693147-5, Assessor(a) Técnico(a), em 15/06/2020, às 21:48, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 41839128 código CRC= 66FFB20C.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SEPN 511, BLOCO C - Ba i rro Asa  Norte - CEP 70750-543 - DF
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO
FEDERAL

Superintendência de Licenciamento Ambiental

Diretoria de Licenciamento IV

 

Parecer Técnico n.º 251/2020 - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-IV  

   

Processo n° 00391-00010760/2018-70 - LP

Razão Social Pedreiras Contagem Ltda.

CNPJ 26.500.165/0001-16

Endereço da Atividade
Fazenda Limoeiro s/nº - Interseção do ribeirão Palmeira, Rodovia DF-205,
Km 61 - Região Administrativa Fercal – RA XXXI/Distrito Federal

Atividade Fim Extração e beneficiamento de rocha calcária

Atividade Licenciada Extração e beneficiamento de rocha calcária

Processo Minerário DNPM 821.197/1971 e 861.109/2012

Coordenadas (com DATUM) 8283234.56977 Lat. e 200680.542446 Long. – Zona UTM 23 S

Registro no CAR GO-5217609-DA35.25C3.C7B4.4743.BA25.F853.282E.2CC9

Validade da Autorização - x -

Bacia Hidrográfica onde se

insere o empreendimento
Rio Maranhão

Código CNAE 0810-0/04 - Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado

Potencial Poluidor

(vide Decreto 36.992/2015)
3 – Alto

Porte

Resolução CONAM 01/2018
2 – Grande

Data do Requerimento
Requerimento de Licença Prévia - LP, de 07 de julho de 2016 (doc SEI
21659972)

Referência de documentos e

estudos utilizados

Parecer Técnico SEI-GDF Nº 161/2020 - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-IV, de
13 de janeiro de 2020 (doc SEI 33690545)

Licença Prévia – LP Nº 02/2020 – IBRAM/PRESI, de 14 de janeiro de 2020
(doc SEI 34042614)

Análise dos documentos Relato do CONAM/DF, de 19 de fevereiro de 2020 (doc SEI 35931765)

E-mail salviomatos@uol.com.br ou daniellacas@gmail.com

Telefone 61-9.9821-2554 ou 3501-3050
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1. APRESENTAÇÃO

Por meio do Relato Relatório CONAM/OAB/DF, sem data (doc SEI 35931765) foi
anexado ao processo 00391-00010760/2018-70 em 19 de fevereiro de 2020 e expressa o seguinte
Voto do Relator que encaminha para deliberação:

1. Elaborar complementação do Parecer Técnico Nº 161/2020 - IBRAM/PRESI/SULA/DILAM-IV,
considerando norma decorrente da interpretação do enunciado no ar go 35, caput, da Lei
Distrital nº 6.269/2019 – ZEE;

Com relação ao que expressa o ZEE/DF, em especial, o Art. 35:

Art. 35. A emissão de licença ambiental para a implantação de empreendimentos e a vidades
u lizadoras de recursos ambientais considerados efe va ou potencialmente poluidores, bem como sua
renovação, deve levar em consideração os riscos ecológicos indicados nos Mapas 4 a 9C do Anexo
Único.

Parágrafo único. A existência de riscos ecológicos baixos e muito baixos em determinada porção do
território indicados nos Mapas 5 a 8 permite a simplificação do procedimento e das exigências de
estudos para o licenciamento ambiental.

Para tanto, apresenta-se o entendimento quanto à análise da compa bilização da nova
área de exploração de calcário, objeto dos estudos ambientais apresentados pela empresa Pedreiras
Contagem Ltda ao Brasília Ambiental, os quais foram objeto de análise detalhada, conforme
demonstrado no Parecer Técnico Nº 161/2020 - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-IV de 13 de janeiro de
2020 (doc SEI 33690545), que referendou a concessão da Licença Prévia - LP SEI-GDF Nº 2/2020 -
IBRAM/PRESI, de 14 de janeiro de 2020 (doc SEI 34042614), ou seja, aprovando a alterna va
locacional proposta.

Importante ainda referenciar que a proposta da nova área de exploração passou por
análises técnicas realizadas pelo ICMBio e IPHAN, as quais estão anexadas ao processo de
licenciamento em causa, como órgãos intervenientes e que emi ram suas manifestações favoráveis à
concessão da Licença Prévia - LP.

 

 

Figura 1: Localização da nova área de exploração de calcário - Poligonal DNPM 821.197/1971
destacada em azul e
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Poligonal DNPM 861.109/2012 em amarelo objeto do processo SEI 00391-00010760/2018-70

 

A compa bilização dos estudos ambientais referentes à nova área de exploração
mineral de calcário da empresa Pedreiras Contagem com o Zoneamento Ecológico-Econômico do
Distrito Federal – ZEE/DF está caracterizada com base no estabelecido na Lei Nº 6.269, de 29 de
janeiro de 2019.

De  acordo com a Lei Nº 6.269, de 29 de janeiro de 2019 fica ins tuído o Zoneamento
Ecológico-Econômico do Distrito Federal - ZEE-DF, instrumento estratégico de planejamento e gestão
territorial, cujas diretrizes e critérios passam a orientar as polí cas públicas distritais voltadas ao
desenvolvimento socioeconômico sustentável e à melhoria da qualidade de vida da população, em
cumprimento à Lei Orgânica do Distrito Federal, segundo o disposto no art. 279 e no art. 26 do Ato das
Disposições Transitórias, e em observância ao disposto no art. 4º, III, c, da Lei federal nº 10.257, de 10
de julho de 2001.

O ZEE/DF é um zoneamento de riscos, tanto ecológicos quanto socioeconômicos, a ser
obrigatoriamente considerado para a definição de zoneamentos de usos, no âmbito do planejamento e
gestão territorial.

O obje vo geral do ZEE/DF, de acordo com o Art. 4º é a promoção da sustentabilidade
no Distrito Federal nas dimensões social, econômica, ambiental e polí co-ins tucional, por meio da
compa bilização do desenvolvimento socioeconômico inclusivo com os riscos ecológicos e os serviços
ecossistêmicos, em favor das presentes e futuras gerações.

De acordo com o ZEE/DF, o Art. 9º cria a classificação de naturezas de a vidades
produ vas para fins de diversificação da matriz produ va e localização de a vidades econômicas no
território, da seguinte forma:

(...)

II - A vidades Produ vas de Natureza 2 - N2: a vidades relacionadas à exploração de recursos da
natureza, tais como agricultura, agroindústria, mineração, pesca e pecuária;

As Áreas de Desenvolvimento Produ vo do Distrito Federal – ADP, apontadas no Mapa
14, de acordo com o Art. 10, apontam elementos catalisadores do desenvolvimento socioeconômico da
região em que se inserem, voltados à desconcentração da geração de emprego e renda no território e
à  promoção da inclusão socioprodu va da população, par cularmente das populações vulneráveis
dos Grupos G6 e G7, constantes do Mapa 13 do Anexo Único.

A nova área de exploração mineral, se enquadra na ADP V - Região Norte: des nada ao
desenvolvimento de a vidades N5 rela vas ao potencial minerário, incluindo as a vidades N4
associadas, bem como o fortalecimento de cadeias produ vas vinculadas às a vidades N2 associadas
ao extrativismo mineral.

O ZEE/DF salienta no § 1º do Art. 10 que as poligonais das ADP constantes do Mapa 14
são indica vas e serão objeto de definição pelo Poder Execu vo no prazo de 1 ano a par r do início da
vigência desta Lei, assim como no § 2º que as poligonais da ADP V devem ser definidas com base no
zoneamento ambiental minerário, conforme art. 17, XIV.

O ZEE/DF estabelece no Art. 11 que o território do Distrito Federal fica organizado em
Zonas Ecológico-Econômicas com caracterís cas ambientais, sociais e econômicas próprias, definidas
a par r das unidades hidrográficas, dos corredores ecológicos, dos riscos ambientais e das dinâmicas
sociais e econômicas a elas inerentes, conforme o Mapa 1 do Anexo Único.

Segundo ainda o Art. 11 – inciso I, a nova área de exploração mineral está localizada na
Zona Ecológico-Econômica de Diversificação Produtiva e Serviços Ecossistêmicos - ZEEDPSE, destinada
a assegurar a vidades produ vas que favoreçam a proteção do meio ambiente, a conservação do
Cerrado remanescente e a manutenção do ciclo hidrológico.
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Figura 2: Zona Ecológico-Econômica de Diversificação Produtiva e Serviços Ecossistêmicos - ZEEDPSE

 

A ZEEDPSE está subdividida em subzonas, conforme o Art. 12 – inciso II e estabelece
que a nova área de exploração mineral ocupa a Subzona de Diversificação Produ va e de Serviços
Ecossistêmicos 2 - SZSE 2, des nada à manutenção do Cerrado com o desenvolvimento de a vidades
N1 e N2, prioritariamente; à preservação da Estação Ecológica de Águas Emendadas, área-núcleo da
Reserva da Biosfera do Cerrado e à implantação da ADP V.

Segundo o Art. 15 são definidas as diretrizes gerais para a ZEEDPSE e no Art. 17 são
definidas as diretrizes para a SZSE 2, onde a nova área de exploração mineral está localizada,
expressa no Art. 17:

(...)

XIV - o disciplinamento, por meio de zoneamento minerário ambiental, da expansão da a vidade
mineral na região, de forma a compa bilizá-la com a manutenção dos serviços ecossistêmicos,
notadamente a manutenção de corredores ecológicos entre as zonas-núcleo da Reserva da Biosfera do
Cerrado nela situadas.

Parágrafo único. Até a entrada em vigor do zoneamento de que trata o inciso XIV, permanecem os
critérios e padrões da legislação ambiental vigente.

Parecer Técnico 251 (41934357)         SEI 00391-00010760/2018-70 / pg. 289



Figura 3: Subzona de Diversificação Produtiva e de Serviços Ecossistêmicos 2 - SZSE 2

 

Com relação ao Risco Ecológico de Contaminação do Subsolo, a nova área de
exploração de calcário está situada predominantemente nas classes de Risco Muito Baixo a Médio,
porém cabe destacar que grande parte do DF se situa na classe de Risco Alto, correspondo a mais de
50% do território.
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Figura 4: Risco Ecológico de Contaminação do Subsolo

 

Com relação ao Risco Ecológico de Perda de Solo por Erosão, a nova área de exploração
de calcário está situada nas classes de Médio a Muito Alto.

A adoção de critérios técnicos e norma vos de engenharia e de planejamento da
a vidade poderá traduzir em um efe vo controle ambiental por meio do Programa de Controle de
Processo Erosivo, Recuperação de Áreas Degradadas e Supressão da Vegetação.
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Figura 5: Risco Ecológico de Perda de Solo por Erosão

 

Com relação ao Risco Ecológico de Perda de Recarga de Aquífero, a nova área de
exploração de calcário está situada predominantemente na classe de Baixo a Médio.
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Figura 6: Risco Ecológico de Perda de Área de Recarga de Aquífero

 

Finalmente, com relação ao Risco Ecológico de Perda de Áreas Remanescentes de
Cerrado Na vo, a nova área de exploração de calcário está situada na classe Alta, pois a cobertura
vegetal foi alterada para área de pastagem implantada, portanto, já alterada.
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Figura 7: Risco Ecológico de Perda de Áreas Remanescentes de Cerrado Nativo

 

O ZEE/DF determina no Art. 51 que para o cumprimento dos obje vos e estratégias, o
Distrito Federal, por meio de seus órgãos e com a colaboração de ins tuições de pesquisa, da
sociedade civil e do setor privado, deve promover a elaboração ou atualização de estudos sobre os
seguintes temas, sem prejuízo de outros que se façam necessários:

(...)

IX - a definição do zoneamento minerário ambiental na Subzonas 2 e 3 da ZEEDPSE.

 

É o Parecer Técnico.

Wedly Pereira Novais Costa

Geólogo

 

 

Ricardo de Castro Dutra

Engenheiro Florestal - CREA Nº 5.855/DF-D

Documento assinado eletronicamente por RICARDO DE CASTRO DUTRA - Matr. 0104971-2,
Gestor(a) em Políticas Públicas e Gestão Governamental, em 25/06/2020, às 10:51, conforme
art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do
Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por WEDLY PEREIRA NOVAIS COSTA - Matr.:1690915-1,
Assessor(a), em 25/06/2020, às 11:04, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Superintendência de Licenciamento Ambiental

Diretoria de Licenciamento IV

Despacho - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-IV Brasília-DF, 17 de junho de 2020.

À DILAM-IV,

 

Em atenção ao processo 00391-00010760/2018-70 de interesse da empresa Pedreiras
Contagem Ltda. – CNPJ 26.500.165/0001-16, requereu a concessão da Licença Prévia – LP para a nova
área de exploração mineral de rocha calcária no endereço Fazenda Limoeiro s/nº - Interseção do
ribeirão Palmeira, Rodovia DF-205, Km 61 - Região Administra va Fercal – RA XXXI/Distrito Federal,
objeto do processo DNPM 821.197/1971 e 861.109/2012, foi emi do o Parecer Técnico Nº 161/2020 -
IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-IV de 13 de janeiro de 2020 (doc SEI 33690545) e referendou a
concessão da Licença Prévia - LP SEI-GDF Nº 2/2020 - IBRAM/PRESI, de 14 de janeiro de 2020 (doc SEI
34042614).

No voto do Relator do CONAM (doc SEI 35931765) consta o requerimento de
complementação do referido Parecer Técnico em relação ao Art. 35 da Lei Distrital nº 6.269/2019 que
ins tuiu o Zoneamento Ecológico-Econômico do Distrito Federal - ZEE-DF, instrumento estratégico de
planejamento e gestão territorial, cujas diretrizes e critérios passam a orientar as polí cas públicas
distritais voltadas ao desenvolvimento socioeconômico sustentável e à melhoria da qualidade de vida
da população, em cumprimento à Lei Orgânica do Distrito Federal, segundo o disposto no art. 279 e no
art. 26 do Ato das Disposições Transitórias, e em observância ao disposto no art. 4º, III, c, da Lei
federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001.

No Parecer Técnico SEI-GDF nº 251/2020 – IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-IV, de xxxxx de
junho de 2020 (doc SEI 41934357) está apresentada a complementação requerida, sendo esclarecido
que os órgãos intervenientes no processo de licenciamento ambiental em causa, apresentaram suas
manifestações técnicas – ICMBio e IPHAN e favoráveis à concessão da LP.

 

Atenciosamente.

 

 

Ricardo de Castro Dutra

Engenheiro Florestal - CREA Nº 5.855/DF-D

Documento assinado eletronicamente por RICARDO DE CASTRO DUTRA - Matr. 0104971-2,
Gestor(a) em Políticas Públicas e Gestão Governamental, em 25/06/2020, às 10:52, conforme
art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do
Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 41943003 código CRC= 942A0C17.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO
FEDERAL

Diretoria de Licenciamento IV

 

À SULAM, 

 

Apresento o Parecer Técnico n.º 251/2020 - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-IV (41934357),
cujo teor acolho integralmente. O obje vo de tal documento é contextualizar o empreendimento
objeto deste processo frente à diretrizes do Zoneamento Ecológico-Econômico (Lei Distrital nº.
6.269/2019) e, ao mesmo tempo, complementar as informações que constam no Parecer Técnico n.º
161/2020 - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-IV (33690545). Acredita-se que assim cumpre-se parte dos
encaminhamentos feito pelo CONAM/DF no Relatório (35931765).

 

Atenciosamente,

 

 

Documento assinado eletronicamente por NATANAEL ANTUNES ABADE - Matr.0215800-0,
Diretor(a) de Licenciamento IV, em 25/06/2020, às 19:18, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 42477211 código CRC= 17DF9768.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO
FEDERAL

Procuradoria Jurídica

 

REFERÊNCIA: PROCESSO Nº 00391-00010760/2018-70

INTERESSADO: SULAM/IBRAM

ASSUNTO: CONSULTA JURÍDICA

 

MANIFESTAÇÃO

 

Senhor Chefe,

 

Trata-se de processo em que a Superintendência de Licenciamento Ambiental – SULAM
solicita manifestação jurídica sobre eventual existência de conflito norma vo entre normas que
regulam a audiência pública no âmbito do Distrito Federal.

O ques onamento tem como base o Voto exarado pelo Conselho do Meio Ambiente do
Distrito Federal – CONAM/DF, no qual o membro representante da Ordem dos Advogados do Distrito
Federal – OAB/DF concluiu que houve apenas uma publicação da Audiência Pública no DODF,
contrariando o Art. 5º, §3º, I, da Lei Distrital nº 5081/2013.

Ao apreciar a manifestação do CONAM/DF, a SULAM asseverou que, em relação ao
procedimento de publicação da audiência pública, existe conflito entre a Lei Distrital nº 5081/2013, a
Lei Distrital nº 41/1989 e a Lei Orgânica do DF, pois, no entender daquela unidade, as precitadas
normas trazem disposições diversas sobre o mesmo tema.

Em função disso, a unidade consulente decidiu formular os seguintes ques onamentos
jurídicos:

a) Existe um conflito entre as normas apresentadas?

b) Qual o procedimento (norma) que deve ser seguido?

c) Mesmo a Lei Distrital nº 5081/ 2013 ser a norma que especifica o
procedimento de realização de audiência pública, pode esta estabelecer
procedimento divergente do estabelecido na Lei nº 41/ 1989 e na Lei
Orgânica do DF?

d) Considerando as publicações realizadas, embora tenha ocorrido uma
modificação nas publicações encaminhadas, o principio da publicidade
não foi alcançado com essas publicações realizadas?

e) É necessário nova audiência para sanar este processo, ou existe alguma
forma de correção ou convalidação da audiência que foi realizada?

f) Deve-se seguir a recomendação e realizar nova audiência pública,
mesmo entendendo que a audiência pública realizada já foi suficiente
para colher as informações para a conclusão da análise do estudo e
encaminhamento do processo?
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g) Considerando que a ata resumida de uma audiência pública não
incorpora deliberações técnicas, haja vista que a audiência pública é um
momento de esclarecimento de dúvidas, coleta de informações e da
manifestação da sociedade, existe a necessidade de publicação no DODF
conforme previsto na Lei Distrital nº 5081/2013?

h) O custo da publicação da ata resumida no DODF se jus fica, haja vista
ter um custo para Administração Pública, sendo que a principal função da
ata é subsidiar a equipe técnica com as informações para o restante da
análise do estudo apresentado? 

Ressaltou, por fim, que seu entendimento, para o caso em espécie, é no sen do de que
deve ser dada publicidade à ata resumida no DODF e à ata completa no site do BRASÍLIA AMBIENTAL,
mas sem a necessidade de nova audiência.

É o que cumpre relatar. Passa-se à análise.

A audiência pública cons tui importante instrumento de par cipação da sociedade nos
processos de licenciamento ambiental de empreendimentos que possam causar significa vo impacto
ambiental, a fim de seja esclarecido à sociedade os resultados do Estudo de Impacto Ambiental
consignados no Relatório de Impacto Ambiental – RIMA.

Segundo o art. 1º da Resolução CONAMA nº 09/87, a audiência pública “(...) tem por
finalidade expor aos interessados o conteúdo do produto em análise e do seu referido RIMA, dirimindo
dúvidas e recolhendo dos presentes as críticas e sugestões a respeito.”

É, portanto, um instrumento que possibilita aos cidadãos tomar conhecimento e opinar
sobre os projetos e seus impactos ambientais, representando a concre zação do princípio da
participação comunitária (ou princípio democrático).

No âmbito federal, a audiência pública em processos de licenciamento pode ser
dispensada pela autoridade ambiental, sendo obrigatória apenas nos casos em que houver solicitação
de entidade civil, do Ministério Público ou de 50 (cinquenta) ou mais cidadãos.

Em contrapar da, na esfera distrital a audiência publica é obrigatória nos processos de
licenciamento ambiental rela vos a a vidades que possam causar significa va degradação ambiental
e que exijam a elaboração de Estudo Prévio de Impacto Ambiental, conforme dispõe o Art. 289 da Lei
Orgânica do Distrito Federal – LODF:

Art. 289. Cabe ao Poder Público, na forma da lei, exigir a realização de
estudo prévio de impacto ambiental para construção, instalação, reforma,
recuperação, ampliação e operação de empreendimentos ou a vidades
potencialmente causadoras de significa va degradação ao meio
ambiente, ao qual se dará publicidade, ficando à disposição do público por
no mínimo trinta dias antes da audiência pública obrigatória.

Sobre a obrigatoriedade de audiência pública nos processos de licenciamento, a Lei
Distrital nº 41/1989 também previu em seu art. 15, § 6º e § 7º, a seguintes determinações:

Art. 15. É obrigatória a realização de estudo prévio de impacto ambiental
para construção, instalação, reforma, recuperação, ampliação e operação
de empreendimentos ou a vidades potencialmente causadores de
significativa degradação ao meio ambiente.

(...)

§ 6º A Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia dará publicidade
ao estudo de impacto ambiental, deixando-o à disposição do público por,
no mínimo, trinta dias antes da audiência pública.

§ 7º A audiência pública, obrigatória para todos os estudos de impacto
ambiental, será convocada com antecedência mínima de quinze dias, por
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edital publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e em pelo menos
dois órgãos de imprensa de circulação regional.

(grifo nosso)

Ora, pelo que se pode observar o legislador distrital decidiu pela obrigatoriedade da
audiência pública, inclusive estabelecendo tal imposição na própria LODF, considerada a lei maior de
todo ordenamento jurídico do Distrito Federal.

Não se vislumbra nenhuma irregularidade nessa opção, tendo em vista que inciso IV do
§ 1º do art. 225 da Cons tuição Federal atribui ao Poder Público o dever de dar publicidade ao estudo
prévio de impacto ambiental, vejamos:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo
e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

(...)

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou a vidade
potencialmente causadora de significa va degradação do meio ambiente,
estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; 

Por isso, os Estados e o Distrito Federal possuem autonomia para disciplinar a matéria
em legislação própria, afastando, consequentemente, a aplicação de normas federais que dispensam
a realização de audiência pública.

Seguindo essa linha de entendimento, Paulo Afonso Leme Machado apresenta a
seguinte asser va: “A audiência pública é obrigatória nos Estados cujas legislações assim o
previram.”[1]

A mesma autonomia é dada aos entes federados para disciplinarem os procedimentos
de publicação da audiência pública ambiental. No Distrito Federal, a matéria é regulada tanto na Lei
Orgânica como nas Leis nº 41/1989 e 5081/2013.

Segundo consta no §1º do Art. 362 da LODF, a audiência pública deve ser publicada,
pelo menos, em dois órgãos de imprensa de circulação regional e com a antecedência mínima de 30
(trinta) dias.

Já a Lei Distrital nº 41/1989 estabelece no § 7º do seu Art. 15 que a audiência pública
“(...) será convocada com antecedência mínima de quinze dias, por edital publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal e em pelo menos dois órgãos de imprensa de circulação regional.”

Por sua vez, com maior rigor, a Lei Distrital nº 5081/2013 determina que o ato
convocatório de audiência pública seja divulgado: a) duas vezes no Diário Oficial do Distrito Federal,
com intervalo mínimo de quinze dias; b) no mínimo uma vez, de forma resumida, em jornal de grande
circulação, com antecedência mínima de trinta dias; c) no sí o do órgão ou da en dade responsável,
com antecedência mínima de trinta dias da data da realização.

Como é sabido, a LODF representa a Cons tuição do Distrito Federal, sendo, pois, a
norma suprema do ordenamento jurídico local, oriunda do Poder Cons tuinte Derivado, devendo
obediência tão somente à Cons tuição Federal. Nesse sen do já se posicionou o Egrégio Supremo
Tribunal Federal – STF, in verbis:

“A Lei Orgânica do Distrito Federal cons tui instrumento norma vo
primário des nado a regular, de modo subordinante - e com inegável
primazia sobre o ordenamento posi vo distrital - a vida jurídico-
administra va e polí co-ins tucional dessa en dade integrante da
Federação brasileira.
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Esse ato representa, dentro do sistema de direito posi vo, o momento
inaugural e fundante da ordem jurídica vigente no âmbito do Distrito
Federal. Em uma palavra: a lei Orgânica equivale, em força, autoridade e
eficácia jurídicas a um verdadeiro estatuto cons tucional, essencialmente
equiparável às Cons tuições promulgadas pelos Estados-membros. (RTJ
156/777-778, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)"

No direito cons tucional, predomina o entendimento de que uma nova Cons tuição
pode recepcionar ou não recepcionar normas pré-cons tucionais, garan ndo-se, assim, a harmonia do
sistema jurídico-constitucional que se inaugura com a ordem jurídica anterior.

Segundo Daniel Sarmento[2], a recepção de leis anteriores pela nova Cons tuição é
necessária para que haja con nuidade no ordenamento estatal, de modo a evitar um vácuo norma vo
que poderia gerar o caos e a insegurança jurídica. Na sequência, o cons tucionalista destaca,
também, que “Já as normas anteriores incompa veis com a Cons tuição deixarão de vigorar, em razão
da sua não recepção pelo novo ordenamento constitucional.”[3]   

Assim sendo, a legislação considerada incompa vel com o novo ordenamento
cons tucional passa a ostentar a condição de não recepcionada (ou revogada), ao passo que as
demais normas permanecem válidas e plenamente aplicáveis de acordo com a nova Constituição.

Com base nesses fundamentos, não há que se cogitar a possibilidade de existência de
conflito norma vo entre um estatuto cons tucional e uma norma pré-cons tucional, tendo em vista
que, nessa hipótese, a resolução se dará pela recepção ou não recepção da norma.

Por ter status de norma cons tucional, após promulgada em 8 de junho de 1993, a Lei
Orgânica do DF revogou tacitamente toda legislação com ela incompa vel, por ausência de recepção.
Sua força norma va alcançou, nesse par cular, o § 7º do Art. 15 da Lei Distrital nº 41/1989, uma vez
que tal disposi vo estabelece prazo mais exíguo do que o definido no §1º do Art. 362 da Lei
Constitucional do DF.

Com efeito, por ausência de recepção integral do § 7º do Art. 15 da Lei Distrital nº
41/1989, prevalece o disposto no §1º do Art. 362 da Lei Orgânica do Distrito Federal.

Em relação às normas editadas durante a vigência da LODF, não subsiste a ideia de
revogação ou recepção, mas sim a de aferição de cons tucionalidade. Nesse caso, havendo
incompa bilidade de lei em face da Lei Maior do DF, deve-se buscar, por meio de ação própria, a
declaração de incons tucionalidade da norma infringente. Enquanto não adotada tal providência, a lei
permanece vigente com base no princípio da presunção de constitucionalidade.

Par ndo dessas premissas, pode-se concluir pela impossibilidade de conflito norma vo
entre a Lei Orgânica e a legislação infracons tucional, seja ela pré-cons tucional ou pós-
constitucional.

No caso dos autos, o único possível conflito poderia ocorrer entre as Leis Distritais nº
41/1989 e 5081/2013, porém, como já ressaltado, o disposi vo da primeira norma, que seria o foco da
divergência, não fora recepcionado pela LODF.

Logo, tem-se por inexistente o suposto conflito norma vo ven lado pela unidade
técnica na consulta jurídica, uma vez que o § 7º do Art. 15 da Lei Distrital nº 41/1989 não foi
recepcionado pela Lei Orgânica do Distrito Federal, por ser incompatível com o §1º do Art. 362.

Diante dessas considerações, entende-se que as audiências públicas ambientais devem
se pautar pelas disposições da Lei Orgânica do DF e da Lei Distrital nº 5081/2013, já que esta úl ma
norma tem presunção de cons tucionalidade e, aparentemente, não se mostra incompa vel com a
primeira, pois traz disposições de caráter complementar que não inviabilizam a aplicação da Lei Maior
do DF.

No tocante à recomendação do CONAM/DF de se realizar nova audiência pública
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ambiental, entende-se que o voto daquele Colegiado se revela per nente, pois não cabe à
Administração escolher entre cumprir ou não as disposições legais. A atuação do Poder Público está
adstrita ao cumprimento do princípio da legalidade, devendo fazer apenas o que for autorizado por lei.

Inclusive, tal percepção restou evidenciada no Despacho nº 29361313, em que a SULAM
ressalta a necessidade de ser observado o rito previsto na Lei Distrital nº 5.081, de 11 de março de
2013.

O descumprimento de normas pelo Estado, em regra, enseja a declaração de nulidade
do ato administra vo pra cado pelos agentes públicos. Há casos, porém, em que a doutrina entende
ser possível a convalidação do ato quando não acarretar prejuízo.

Nessa linha de raciocínio, Eduardo Fortunato Bim esclarece que, quando obrigatória, a
audiência pública somente poderá ser anulada se houver prejuízo irreparável, senão vejamos:

Ademais, a audiência pública deve ser considerada obrigatória para que se
cogite de nulidade. (...) Ainda que a audiência seja obrigatória, somente
com prejuízo insanável jus fica-se a aplicação da nulidade; se ela ocorrer
por outros meios ou não houver prejuízo insanável, não há que se falar em
nulidade.[4]

O mesmo posicionamento teve o Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT, confira-
se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. AUDIÊNCIA PÚBLICA. EXCLUSÃO DE
LISTICONSORTE. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.  PRECLUSÃO. PERDA DO
INTERESSE. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS
NA CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA ACERCA DA LEI DE USO E
OCUPAÇÃO DO SOLO - LUOS. REALIZAÇÃO DE NOVAS AUDIÊNCIAS.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTICIPAÇÃO POPULAR. NULIDADE NÃO
ACOLHIDA.

1. Apelação interposta da r. sentença, proferida em ação popular, que
julgou procedente o pedido inicial para decretar a nulidade dos atos de
convocação das audiências públicas rela vas ao debate da Lei de Uso e
Ocupação do Solo do DF, ocorridas em 17/11/16 e 1/12/16.

2. Não se acolhe a alegação de nulidade, por erro de procedimento,
consubstanciado na exclusão do li sconsorte passivo necessário,
porquanto a matéria está preclusa, uma vez que o apelante não interpôs
agravo de instrumento contra a decisão que excluiu o li sconsorte.
Demais disso, em se tratando de litisconsórcio passivo necessário simples,
a sentença de mérito não seria nula, mas  tão somente ineficaz em relação
aos que não foram citados, conforme se deflui do ar go 115 do Código de
Processo Civil.

3. A realização de audiência pública é parte integrante do processo
legisla vo da Lei de Uso e Ocupação do Solo, por isso o fato de já ter
acontecido a solenidade ora impugnada, por si só, não implica na falta de
u lidade da providência jurisdicional buscada, ou a perda superveniente
do interesse de agir, devendo a matéria ques onada ser objeto de exame
quando da análise do mérito.

4. Consoante preconizam os ar gos 1º, inciso I, e 2º da Lei Distrital n.
5081/13 e 321 da Lei Orgânica do Distrito Federal, em caso de elaboração,
aprovação, implementação, avaliação, alteração e revisão da Lei de Uso e
Ocupação do Solo, garante-se a par cipação popular por meio da
promoção de audiências públicas, com o fito de dar publicidade à matéria
urbanís ca objeto de apreciação e fornecer dados técnicos, assim como
colher propostas e contribuições da população envolvida, bem por isso a
inobservância de formalidades legais na convocação das audiências
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poderia, em princípio, gerar a nulidade do procedimento, entretanto, no
caso analisado a matéria que seria objeto da audiência impugnada foi
rediscu da em audiências posteriores, não se constatando prejuízo à
par cipação popular nos debates rela vos ao projeto de Lei de Uso e
Ocupação do Solo - LUOS.

5. Rejeitadas as preliminares. Apelação conhecida e provida.

(Acórdão 1119834, 20160111276613APC, Relator: CESAR LOYOLA, 2ª TURMA
CÍVEL, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 30/8/2018. Pág.:
182/192)

(grifo nosso)

Na hipótese dos autos, pelo que se pode colher da documentação juntada, a audiência
pública realizada possibilitou ampla par cipação da comunidade interessada, sendo que as
manifestações se revelaram favoráveis ao empreendimento e destacaram o papel econômico e social
da atividade.

Apesar disso, não há como este Jurídico mensurar se efe vamente houve prejuízo à
par cipação da população interessada, haja vista que apenas o corpo técnico, que está em contato
direto com os fatos, possui condições de avaliar se a inobservância do rito da Lei Distrital nº
5.081/2013 causou prejuízos a terceiros ou mesmo ao interesse público.

Se não houve prejuízo, cumpre à unidade técnica demonstrar concretamente que a
divulgação prévia da audiência pública alcançou a população da área de influência do projeto, de
modo a justificar eventual convalidação do ato.

Feitas as considerações per nentes, passa-se a análise pontual das dúvidas suscitadas
pela área técnica:

a) Existe um conflito entre as normas apresentadas?

Conforme fundamentos acima expendidos, inexiste conflito norma vo entre a Lei
Orgânica do DF, a Lei Distrital nº 49/1989 e a Lei Distrital nº 5081/2013.

A LODF tem função de Cons tuição do Distrito Federal e, portanto, se posiciona em
plano hierarquicamente superior em relação às demais normas infraconstitucionais do DF.

Portanto, as incompa bilidades das normas inferiores em face da Lei Maior do DF deve
ser aferido pelos critérios de recepção ou não recepção, quando se tratar de leis pré-cons tucionais,
ou constitucionalidade ou inconstitucionalidade, nos casos de legislação editada após a Lei Orgânica.

Registra-se, ainda, que o § 7º do Art. 15 da Lei Distrital nº 41/1989 não foi
integralmente recepcionado pela Lei Orgânica do Distrito Federal, por ser incompa vel com o §1º do
Art. 362.      

b) Qual o procedimento (norma) que deve ser seguido?

As audiências públicas ambientais devem observar as disposições da Lei Orgânica do
DF e da Lei Distrital nº 5081/2013, já que a úl ma norma tem presunção de cons tucionalidade e,
aparentemente, não se mostra incompa vel com a primeira, dispondo de regras de caráter
complementar que não inviabilizam a aplicação da Lei Suprema do DF.

c) Mesmo a Lei Distrital nº 5081/2013 ser a norma que específica o procedimento de
realização de audiência pública, pode esta estabelecer procedimento divergente do estabelecido
na Lei nº 41/1989 e na Lei Orgânica do DF?

No caso dos autos, não há conflito norma vo entre as Leis Distritais nº 41/1989 e
5081/2013, pois, como já ressaltado, o disposi vo da primeira norma, que seria o foco da divergência,
não fora integralmente recepcionado pela LODF.  

d) Considerando as publicações realizadas, embora tenha ocorrido uma modificação
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d) Considerando as publicações realizadas, embora tenha ocorrido uma modificação
nas publicações encaminhadas, o princípio da publicidade não foi alcançado com essas
publicações realizadas?

Ao tratar sobre o princípio da publicidade, Carlos Ari Sundfeld evidenciou a relevância
desse preceito na atuação do Estado, in verbis:

Importa, então, deixar estabelecido que a ampla publicidade no aparelho
estatal é princípio básico e essencial no Estado Democrá co de Direito,
que favorece o indispensável controle, seja em favor de direito
individual, seja para a tutela impessoal dos interesses públicos.[5]

Por esses ensinamentos, nota-se que o princípio da publicidade representa um dos
pilares de sustentação do Estado Democrá co de Direito, sendo indispensável sua aplicação em
qualquer ato pra cado pela Administração Pública, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas no
texto cons tucional, como nos casos de preservação do direito à in midade e quando imprescindível à
segurança da sociedade e do Estado.

No caso específico, a observância do princípio da publicidade deve estar em
consonância com a lei que estabeleceu o modo de sua concre zação nas audiências públicas
ambientais.

Consoante se depreende dos autos, a publicidade do ato convocatório da audiência
pública foi parcialmente alcançada, tendo em vista que o IBRAM/DF, apesar de não ter
atendido integralmente às disposições do §1º do Art. 5º da Lei Distrital nº 5081/2013, promoveu uma
publicação no DODF e outra no Jornal de Brasília. 

Percebe-se, pois, que houve parcial cumprimento do princípio da publicidade, porém,
conforme já ressaltado, a convalidação da audiência pública depende de comprovação nos autos, pelo
setor de licenciamento, de que a publicação realizada, ainda que incompleta, não causou prejuízos à
população diretamente afetada e ao próprio interesse público.

Sobre o tema, cumpre citar importante esclarecimento trazido pela administra vista
Raquel Melo Urbano de Carvalho: 

Contudo, em outras situações, embora não se tenha realizado a
publicidade, é inviável falar em nulidade do ato administra vo ou porque
ocorreu o comparecimento espontâneo do interessado ou porque está
comprovada a ausência de prejuízo pela falta da publicidade. Também os
vícios per nentes à publicidade sujeitam-se à máxima “pas de nullité sans
grief”, vale dizer, não há nulidade se não há gravame. Sendo assim, se, a
despeito de não ser realizada a publicidade tal como requerido pela
ordem jurídica, não se tem demonstrado prejuízo ao interesse público
primário, nem mesmo à segurança necessária ao corpo social, é mister
excluir a invalidação como consequência cabível na espécie. [6]

Portanto, em tese, o descumprimento parcial do princípio da publicidade não enseja a
imediata anulação da audiência pública, devendo, para tanto, ser demostrado eventuais prejuízos
à população da área de influência do projeto e ao interesse público.  

e) É necessário nova audiência para sanar este processo, ou existe alguma forma de
correção ou convalidação da audiência que foi realizada?

O descumprimento de normas, em regra, enseja a declaração de nulidade do ato
administra vo pra cado pelos agentes públicos. Todavia, conforme ressaltado, há casos que a
doutrina entende ser possível a convalidação do ato quando não acarretar prejuízo.

Nesse caso, cabe ao corpo técnico, que está em contato direto com os fatos, avaliar se
a inobservância do rito da Lei Distrital nº 5.081/2013 causou prejuízos a terceiros ou mesmo ao
interesse público, demonstrando claramente que a divulgação prévia da audiência pública alcançou a
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população da área de influência do projeto.

f) Deve-se seguir a recomendação e realizar nova audiência pública, mesmo
entendendo que a audiência pública realizada já foi suficiente para colher as informações para a
conclusão da análise do estudo e encaminhamento do processo?

O descumprimento de normas, em regra, enseja a declaração de nulidade do ato
administra vo pra cado pelos agentes públicos. Todavia, conforme ressaltado, há casos que a
doutrina entende ser possível a convalidação do ato quando não acarretar prejuízo.

Nesse caso, cabe ao corpo técnico, que está em contato direto com os fatos, avaliar se
a inobservância do rito da Lei Distrital nº 5.081/2013 causou prejuízos a terceiros ou mesmo ao
interesse público, demonstrando claramente que a divulgação prévia da audiência pública alcançou a
população da área de influência do projeto.

Se existente o prejuízo, impossível a convalidação da audiência já realizada, devendo-
se, portanto, seguir a recomendação do CONAM/DF.

g) Considerando que a ata resumida de uma audiência pública não incorpora
deliberações técnicas, haja vista que a audiência pública é um momento de esclarecimento de
dúvidas, coleta de informações e da manifestação da sociedade, existe a necessidade de
publicação no DODF conforme previsto na Lei Distrital nº 5081/2013?

A publicação da Ata é posterior à audiência pública ambiental e um pré-requisito legal
inserido no Art. 9º Lei Distrital nº 5081/2013, não havendo qualquer jus fica va para efe var o seu
descumprimento.  

h) O custo da publicação da ata resumida no DODF se jus fica, haja vista ter um
custo para Administração Pública, sendo que a principal função da ata é subsidiar a equipe
técnica com as informações para o restante da análise do estudo apresentado?

A publicação da Ata é posterior à audiência pública ambiental e um pré-requisito legal
inserido no Art. 9º Lei Distrital nº 5081/2013, não havendo qualquer jus fica va para efe var o seu
descumprimento.

Ademais, o custo elevado da publicação não pode se sobrepor a uma determinação
legal, devendo a Administração dispor dos recursos financeiros necessários para atender ao preceito
normativo.   

Ante todo o exposto, esta Procuradoria opina: a) pela inexistência de conflito norma vo
entre a Lei Orgânica do DF, a Lei Distrital nº 49/1989 e a Lei Distrital nº 5081/2013; b) pela
possibilidade de convalidação da audiência pública já realizada, desde que cabalmente comprovado
pelo corpo técnico a inexistência de prejuízo à população da área de influência do projeto e ao
interesse público; c) pela obrigatoriedade de publicação da Ata da audiência com base no Art. 9º Lei
Distrital nº 5081/2013. 

Recomenda-se ao setor de licenciamento ambiental que nas próximas audiências
públicas seja adotado o rito estabelecido na LODF e na Lei Distrital nº 5081/2013, sob pena de
nulidade.  

Registra-se, porém, que a presente manifestação tem caráter opina vo, podendo a
autoridade competente adotar entendimento diverso com a devida mo vação, devendo sempre
zelar pela correta condução do processo administra vo subme do a exame, sendo de sua inteira
responsabilidade a observância às normas legais de regência e às recomendações constantes do
opinativo.

É o entendimento. Submete-se à consideração superior. 

Brasília, 07 de julho de 2020.
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KEMERSON FABIANO DE OLIVEIRA

Procuradoria Jurídica

Advogado – OAB/DF 34.511

De acordo.

Acolho por seus próprios e jurídicos fundamentos a manifestação exarada.

Remeta-se à Superintendência de Licenciamento Ambiental – SULAM, para ciência e
providências cabíveis.

 

Brasília, 20 de julho de 2020.

 

THÚLIO CUNHA MORAES
Chefe da Procuradoria Jurídica
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO
FEDERAL

Superintendência de Licenciamento Ambiental

 

À PRESI, 

 

Trata-se os autos do requerimento de licença prévia da empresa PEDREIRAS
CONTAGEM LTDA. 

Segue breve histórico do processo, em especial no que diz respeito ao procedimento de
audiência pública, emissão da LP e encaminhamentos ao CONAM DF e a PROJU. 

1. Por meio do O cio 762 (29131138), foi autorizado o empreendedor a iniciar os procedimentos
para realização da audiência pública. 

Senhor(a) Representante,

Autorizo a empresa Pedreiras Contagem LTDA.  a realização de Audiência
Pública, referente ao licenciamento ambiental para a vidade de Extração
de Calcário, de interesse Pedreiras Contagem Ltda. CNPJ nº
26.500.165/0001-16, processo 00391-00010760/2018-70, conforme Art.
3 da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997; Art. 15 da
LEI 41/1989 e ART. 289 da LEI ORGÂNICA DO DF.

O interessado deverá informar a este IBRAM/DF o local, horário e data da
respec va audiência pública, bem como providenciar as devidas
publicações e protocolá-las no processo SEI, e providenciar a
infraestrutura e organização da audiência pública nos termos de Art.
3 da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997; Art. 15 da
LEI 41/1989 e ART. 289 da LEI ORGÂNICA DO DF e demais legislação
vigente.

Importante ressaltar que o rito para realização de tais eventos consta
na Lei Distrital nº 5.081, de 11 de março de 2013, destaco os prazos a serem
cumpridos:

(...)

Art. 5º A convocação para a audiência pública será feita por meio de ato
específico, que definirá o tema a ser discu do, os meios de acesso ao
material técnico complementar, o local, a data e o horário da sua
realização.

§ 1º O ato convocatório será publicado: (Parágrafo vetado pelo
Governador, mas mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal)

I – duas vezes no Diário Oficial do Distrito Federal, com intervalo mínimo de
quinze dias;

I I – no mínimo uma vez, de forma resumida, em jornal de grande
circulação, com antecedência mínima de trinta dias;

I I I – no sí o do órgão ou da en dade responsável, com antecedência
mínima de trinta dias da data da realização.

(...)

Art. 6º Ficarão disponíveis na internet para consulta, por prazo não inferior
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a trinta dias antes da realização da audiência pública, os laudos técnicos,
os estudos e as demais informações rela vas às proposições previstas
nesta Lei.

2. Em resposta ao oficio 762/2019 (29223742), por meio da Carta 09/2019, o empreendedor
apresentou 

A empresa Pedreiras Contagem LTDA, inscrita sob o CNPJ n°26.500
165/0001-16, localizada na Rodovia DF 205 Leste, Km 61, Fazenda Limoeiro
— Fercal-DF, vem por meio desta, em referência ao Oficio SEI-GDF n°
762/2019 — IBRAM/PRESI/SULAM, informar o local, data e horário para a
realização da audiência pública referente ao pedido de abertura de nova
frente de lavra, no processo de licenciamento ambiental em trâmite neste
órgão ambiental, sob o número 00391.00010760/2018-70, para posterior
providência das publicações devidas.

A proposta do local, data e horário para realização da audiência pública
considera a facilidade do acesso à população interessada, conforme
segue:

DATA: 09 DE NOVEMBRO DE 2019, SÁBADO.

HORÁRIO: 9 horas da manhã.

LOCAL: Centro comunitário. Comunidade do Engenho Velho. Fercal-DF.

Referência: em frente à feira. Nas proximidades do evento serão
providenciadas faixas para sinalizar até o local.

(grifo nisso)

3. Por meio do O cio 767 (29235477) o Ins tuto autorizou a empresa Pedreiras Contagem LTDA. a
realização de Audiência Pública. 

4. Na sequência, foi apesentada a Carta Nº 10/2019 - envio de publicação de audiência publ
(29353143), que encaminha a publicação no Jornal de Brasília do dia 04 de outubro de
2019. 

5. Conforme o Despacho IBRAM/PRESI/SULAM (29361313), os autos foram encaminhados a
ASCOM/PRESI para a devida publicação do Aviso de Audiência Pública no DODF e as
publicaçãoes no site do BRASÍLIA AMBIENTAL. 

Encaminho para publicação no DODF o Aviso de Audiência Pública
referente a apresentação e discussão do estudo de impacto ambiental -
eia para exploração de calcário em nova frente de lavra e seu respec vo
rima do empreendimento denominado PEDREIRAS CONTAGEM, localizada
na Região Administrativa da Fercal RA XXXI/DF. 

Após a publicação, solicita-se que o processo seja encaminhado para a
ASCOM, para publicação do Regulamento da Audiência Pública e dos
Estudos Ambientais no site do IBRAM. 

Regulamento IBRAM/PRESI/SULAM (29367772)

Carta apresentando EIA/RIMA (27293750)

Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA tomo I - EIA - 01/02 (27293967) 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA tomo I - EIA 02/02 (27294209)

Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA TOMO II - RIMA - 01/02 (27294414)

Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA TOMO II - RIMA - 02/02 (27294623)
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Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA TOMO III - MAPAS - 01/03 (27294842)

Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA TOMO III - MAPAS - 02/03 (27294997) 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA TOMO III - MAPAS - 03/03 (27295186) 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA TOMO IV - DOCUMENTOS - 01/03 (27295421)

Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA TOMO IV - DOCUMENTOS - 02/03 (27295672) 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA TOMO IV - DOCUMENTOS - 03/03 (27295833) 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA TOMO V - PLANTAS (27296155) 

6. Conforme o documento Publicação (29431822), foi publicado o Aviso de Audiência Pública no
DODF, no dia 07 de outubro de 2019. 

7. Apresentado o documento Publicação de aviso de audiência pública (30443171), que
encaminha a publicação no Jornal de Brasília do dia 24 de outubro de 2019. 

8. Carta 11/2019 - transcrição de audiência publica (31949188) foi apresentada a Ata da
Audiência Pública, sua transcrição e a lista de participantes. 

9. Por meio do O cio 2432 (32232618) os autos foram encaminhados para apreciação do Conselho
de Meio Ambiente do Distrito Federal, conforme estabelecido no art. 291 da Lei Orgânica do
Distrito Federal.

10. Conforme o Despacho SEMA/SUEST/ASUEST ( 33447004), na 151º reunião ordinária do Conselho
de Meio Ambiente do Distrito Federal, realizada no dia 17/12/2019, foi apreciado como item  de
pauta a distribuição do Processo nº 00391-00010760/2018-70 – Licenciamento ambiental -
PEDREIRAS CONTAGEM - RA XXXI/DF para  relatoria. Na ocasião essa OAB/DF manifestou para a
relatoria dos autos e foi aprovado por unanimidade . Assim  encaminhamos o presente para
relato e voto.

11. Por meio do Parecer Técnico 161 (33690545) a equipe técnica emi u manifestação favorável à
concessão de Licença Prévia - LP, pelo prazo de 02 (dois) anos, para a a vidade de mineração a
céu aberto de calcário, desde que sejam respeitadas todas as condicionantes, exigências e
restrições elencadas no presente documento. 

12. Após os devidos acolhimentos superiores, Despacho IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-IV (33957580)
e Manifestação 4087 (34020687), foi emitida a Licença Prévia - LP 2 (34042614). 

13. Posteriormente, foi encaminhado o Relato Relatório Conam/OAB/DF (35931765), indicando: a
necessidade de realização de nova audiência pública; elaboração de complementação
do Parecer Técnico 161 (33690545) e encaminhamento do processo para reapreciação do
CONAM, após atendimento dos itens citados e, recomendação que o BRASILIA AMBIENTAL
emita a LP em licenciamentos nos quais é obrigatória a realização de EIA/RIMA somente
após a apreciação do CONAM. 

14. Por meio do Parecer Técnico 251 (41934357) foi apresentada a complementação do Parecer
Técnico 161 (33690545), conforme indicado pelo Relato Relatório Conam/OAB/DF (35931765). 

15. No que se referiu a necessidade de realização de nova audiência pública, a SULAM encaminhou
o Despacho IBRAM/PRESI/SULAM (39529954) encaminhando dúvida jurídica e se posicionando
de forma diversa.

Esta unidade entende que, em razão dos argumentos já citados, dá-se
publicidade a ata resumida no DODF e a ata completa no site do BRASÍLIA
AMBIENTAL, mas sem a necessidade de nova audiência. Segue-se a
recomendação de seguir a Lei Distrital nº 5081/2013 para as próximas
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audiências públicas, caso seja este o entendimento da PROJU.

16. Nesse sen do, aguardamos a manifestação da PROJU para que pudesse subsidiar a tomada de
decisão da SULAM e PRESI.  

17. Corroborando em grande parte com o entendimento da SULAM, a PROJU emi u a
Manifestação 6154 (43062529), na qual conclui: 

a) pela inexistência de conflito norma vo entre a Lei Orgânica do DF, a Lei
Distrital nº 49/1989 e a Lei Distrital nº 5081/2013;

b) pela possibilidade de convalidação da audiência pública já
realizada, desde que cabalmente comprovado pelo corpo técnico a
inexistência de prejuízo à população da área de influência do projeto e ao
interesse público;

c) pela obrigatoriedade de publicação da Ata da audiência com base
no Art. 9º Lei Distrital nº 5081/2013. 

 

Nesse sen do, entendemos pela possibilidade de convalidação da audiência pública
realizada, baseada nos argumentos que seguem: 

1. Primeiramente cabe relembrar que a audiência pública é apenas uma das formas de
par cipação da comunidade no processo de licenciamento ambiental, podendo qualquer
cidadão enviar suas contribuições, solicitações e ques onamentos sobre o processo a qualquer
momento, seja via Ouvidoria, pela CAC ou por intermédio dos órgãos de controle. 

2. Outro ponto importante é que o formato de audiência pública existente nunca conseguirá
abarcar a todos e ter a presença de todos os que desejariam par cipar. É uma limitação
intrínseca do processo, seja por limitação de tempo, disponibilidade, localização, recursos,
aspectos pessoais ou profissionais, dentre tantos outros que podem impedir ou dificultar a
presença de 100% das pessoas que gostariam de comparecer a audiência pública. Nesse
aspecto é que justamente entram as demais formas de par cipação da comunidade no processo
de licenciamento ambiental, haja vista que a audiência pública também tem limitações em seu
formato.  

3. Nesse sen do, a primeira constatação obje va é que não houve nenhum ques onamento nos
autos e nem durante a realização da audiência pública, sobre a publicação dos Avisos de
Audiência Pública e nem mesmo sobre os trâmites e a realização da própria audiência. 

4. Foi dada a publicidade aos Avisos de Audiência Pública, sendo 01 publicação no DODF e 02
publicações no Jornal de Brasília. 

5. A audiência pública foi realizada em um sábado pela manhã, sendo um dia e horário adequados,
e sendo realizada em local de par cipação da comunidade, ou seja, no Centro Comunitário
da Comunidade do Engenho Velho. Fercal-DF.

6. A audiência pública contou com a par cipação de líderes comunitários (Associação da Rua do
Mato; Associação de mulheres do PA Contagem; Associação do Bananal; Fercal II; Conselho de
Segurança da Fercal e representante da rádio comunitária da Fercal conhecida como “Fercal
FM”) e representantes da RA de Sobradinho II. 

7. A audiência pública contou com um público de mais de 70 pessoas, que podemos considerar
como um grande público, já que muitas audiências promovidas pelo licenciamento do Ins tuto
tem público bem inferior. 
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8. Além das publicações no site do BRASÍLIA AMBIENTAL e dos Avisos de Audiência Pública
veiculados no DODF e Jornal de Brasília, também ocorram outros divulgações sobre o
licenciamento do empreendimento, tais como: 

Site da Agência
Brasília: https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/01/16/licenciamento-ambiental-agil-criacao-de-
emprego-acelerada/

 

Manifestação 6352 (43965584)         SEI 00391-00010760/2018-70 / pg. 314

https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/01/16/licenciamento-ambiental-agil-criacao-de-emprego-acelerada/


 

Publicação no Jornal de Brasília: https://jornaldebrasilia.com.br/cidades/rapidez-no-
licenciamento-ambiental-acelera-geracao-de-emprego/
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Redes sociais do BRASILIA AMBIENTAL: Instagram 
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Publicação do Aviso de recebimento da LP no DODF, Publicação de recebimento de LP
(34252074) 

 

Assim, considerando a argumentação exposta, entendemos que não houve prejuízo à
par cipação da comunidade e ao interesse público além das limitações de par cipação que já são
intrínsecas ao formato e a realização das audiências públicas promovidas dentro dos processos de
licenciamento ambiental do Instituto. 

Em tempo, RATIFICAMOS e ACOLHEMOS Parecer Técnico n.º 251/2020 -
 IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-IV (41934357), onde entendemos que este cumpre o solicitado
pelo CONAM/DF no Relatório (35931765).

Nesse sen do, encaminhamos os autos para avaliação deste PRESI, ao passo que
entendemos pelos seguintes encaminhamentos: 

Publicação ata resumida no DODF e a ata completa no site do BRASÍLIA AMBIENTAL (está sendo
encaminhado por meio de Despacho nos autos pela DILAM IV).

Ra ficação pela PRESI do entendimento aqui expresso e encaminhamento dos autos para
reapreciação do CONAM/DF, solicitando celeridade nesta continuidade pelo Conselho. 
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Atenciosamente, 

 

Documento assinado eletronicamente por ALISSON SANTOS NEVES - Matr.0215815-9,
Superintendente de Licenciamento Ambiental, em 24/07/2020, às 11:38, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CARLOS PAIM TERRA - Matr.0184072-X,
Chefe da Assessoria Técnica de Licenciamento, em 24/07/2020, às 11:51, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 43965584 código CRC= A083CFE4.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SEPN 511 - Bloco C - Edi fício Bi ttar - 5° andar - Ba i rro Asa  Norte - CEP 70750543 - DF

3214-5630

00391-00010760/2018-70 Doc. SEI/GDF 43965584
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO
FEDERAL

Diretoria de Licenciamento IV

 

ATA

 

Aos 09 dias do mês de novembro de 2019, às 09 (nove) horas e 09 (nove) minutos, no
Centro Comunitário da Fercal/DF, contando com a presença daqueles subscritos na lista em anexo,
código SEI 44100800, convidados por intermédio do aviso publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº. 191, de 07 de outubro de 2019, realizou-se a audiência pública para apresentação e
discussão do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental rela vo à nova frente de
lavra da Pedreiras Contagem Ltda, CNPJ: 26.500.165/0001-16. A audiência foi presidida pelo
representante do Brasília Ambiental, Natanael Antunes Abade, que abriu os trabalhos e informou aos
presentes dos obje vos e regras válidas para o evento. Feitas explanações iniciais, o presidente da
sessão passou a palavra para o representante da empresa Pedreiras Contagem, Salvio H. Safe de
Matos, que falou sobre o histórico do empreendimento que está localizado na Rodovia DF 205, Km 61,
Fazenda Limoeiro, Fercal/DF e é voltado para a extração mineral de calcário. Em seguida, o consultor
da Ecotech Ambiental, Rodrigo Luiz G. Pierucce , apresentou o estudo ambiental aos presentes.
Findada a manifestação do consultor, abriu-se espaço para a par cipação do público. Nenhuma dos
par cipantes ques onou a ocorrência do empreendimento, também não se apresentou qualquer
divergência ou dado que inviabilize ou altere a proposta de abertura de nova frente de lavra objeto do
processo Licença Prévia 00391-00010760/2018-70.  Por fim, após ser dada a oportunidade de
pronunciamento a todos que se inscreveram, o presidente deu por encerrado o evento às 10 (dez)
horas e 50 (cinquenta) minutos.

 

Documento assinado eletronicamente por NATANAEL ANTUNES ABADE - Matr.0215800-0,
Diretor(a) de Licenciamento IV, em 28/07/2020, às 00:14, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 44024953 código CRC= 95756474.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SEPN 511, BLOCO C - Ba i rro Asa  Norte - CEP 70750-543 - DF

 

00391-00010760/2018-70 Doc. SEI/GDF 44024953
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO
FEDERAL

Diretoria de Licenciamento IV

 

À SULAM, 

 

Submeto a "Ata de Audiencia Pública" (44024953) à apreciação desta Superintendência
de Licenciamento Ambeintal. Ela deve, visando atender aos encaminhamentos feitos pelo CONAM/DF
no Relatório (35931765), ser publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). Destaca-se que tal
documento nada mais do que uma reprodução, com pequenos ajustes visando a uma melhor
inteligiblidade, daquilo apresentado pelo empreendedor no primeiro documento anexado à Carta
11/2019 (31949188).

No oportuno, sugiro ainda, para fins de compleitude da publicidade dos fatos ocorridos
no evento, que a "Transcriação da Audiência Pública", segundo documento anexado à Carta 11/2019
(31949188), seja publicada no site do IBRAM.

 

Atenciosamente,

 

 

Documento assinado eletronicamente por NATANAEL ANTUNES ABADE - Matr.0215800-0,
Diretor(a) de Licenciamento IV, em 28/07/2020, às 00:38, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 44101152 código CRC= 3F1E86FC.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SEPN 511, BLOCO C - Ba i rro Asa  Norte - CEP 70750-543 - DF
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

 

Presidência

Despacho - IBRAM/PRESI Brasília-DF, 28 de julho de 2020.

À ASCOM,

Em atendimento à Manifestação 6154 e à Manifestação 6352, encaminham-se os autos
para a publicação da Transcrição da Audiência Pública contida na Carta 11/2019 (31949188), no sí o
do Brasília Ambiental.

 

Atenciosamente,
MAIARA BORGES

Analista de Atividades do Meio Ambiente
IBRAM/PRESI

Documento assinado eletronicamente por MAIARA BORGES - Matr.0263886-X, Analista de
Atividades do Meio Ambiente, em 28/07/2020, às 15:15, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 44302007 código CRC= 1D5B10B1.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Presidência

Assessoria de Comunicação

Despacho - IBRAM/PRESI/ASCOM Brasília-DF, 29 de julho de 2020.

À PRESI,

Retorna-se os autos após atendimento do Despacho 44302007.

 

Atenciosamente,

FERNANDO DOS SANTOS VERAS DE MESQUITA
Assessor

Assessoria de Comunicação

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO DOS SANTOS VERAS DE MESQUITA -
Matr.1693084-3, Assessor(a), em 29/07/2020, às 10:02, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756,
de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-
feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 44345581 código CRC= 8D06C45B.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"
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celebração de Escritura Pública de Compra e Venda Definitiva, entre a Terracap e a 
empresa AGG Transportes Ltda., CNPJ: 10.477.914/0001-00, nos termos do Atestado de 
Implantação Definitivo PRÓ-DF II nº 021/2016, emitido em 21/09/2016, pela então 
Secretaria de Estado de Economia e Desenvolvimento Sustentável do Distrito Federal, 
bem como da Declaração de Cumprimento de Metas PRÓ-DF II nº 002/2020, referente ao 
imóvel nº 213263-0, denominado lote 64, quadra 05, Setor de Material de Construção, 
SMC, Ceilândia/DF, com dedução de 80% (oitenta por cento) sobre o valor do imóvel, 
percentual este estabelecido no Parecer Técnico nº 021/2016, e de acordo com o que 
dispõe a Lei nº 6.035, de 21/12/2017, para sucessão à Escritura Pública de Promessa de 
Compra e Venda de Imóvel Urbano lavrada em 15/09/2017 no Cartório do 1º Ofício de 
Notas e Protesto de Brasília;

LEONARDO MUNDIM
Diretor

SECRETARIA DE ESTADO DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

SUBSECRETARIA DA CENTRAL DE APROVAÇÃO DE 
PROJETOS

 
ORDEM DE SERVIÇO Nº 03, DE 27 DE JULHO DE 2020

O SUBSECRETÁRIO DA CENTRAL DE APROVAÇÃO DE PROJETOS, DA 
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO 
DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições conferidas pelo art. 7º do Decreto nº 
36.339, de 28 de janeiro de 2015, bem como com base no Princípio da Publicidade 
disposto no artigo 37 da Constituição Federal e no artigo 19 da Lei Orgânica do Distrito 
Federal, resolve: CANCELAR o Alvará de Construção n° 125/2014, emitido em 18 de 
novembro de 2014, tendo por proprietário o Sr Roberto Anhezini de Sousa e Fernanda 
Peres Toscano Dantas, processo n° 0146-000396/2009, expedido pela Administração 
Regional do Lago Sul, por solicitação do interessado, requerimento padrão datado de 07 
de julho de 2020 (doc SEI nº (43665947) após realização de vistoria da Secretaria de 
Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal- DF Legal, e emissão do 
Relatório de Ação Fiscal – SEI-GDF n.º 20/2020 - DF-LEGAL/SUOB/COFIS/DIFIS2, de 
24 de julho de 2020 que constatou que o lote encontra-se vazio.

RICARDO AUGUSTO DE NORONHA

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E 
SANEAMENTO BÁSICO

SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS
 

DESPACHOS DE EXTRATOS DE OUTORGA
O SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HÍDRICOS, DA AGÊNCIA REGULADORA 
DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL, torna 
públicas as outorgas prévias:
Outorga Prévia/SRH nº 63/2020. Seara Alimentos Ltda, outorga prévia para reservar o 
direito de uso de água subterrânea, referente a perfuração de 03 (três) poços tubulares, 
para fins de uso industrial, localizado na Quadra 433, S/N, Área Especial Parte 1, 
Samambaia /DF, Bacia Hidrográfica do Rio Descoberto, Unidade Hidrográfica Baixo Rio 
Descoberto. Processo SEI nº 0197-001390/2012.
Outorga Prévia/SRH nº 124/2020. Paulo Sérgio Bracarense Foerstnow, outorga prévia 
para reservar o direito de uso de água subterrânea, referente a perfuração de 01 (um) poço 
tubular, para fins de abastecimento humano, criação de animais, irrigação e uso industrial, 
localizado no Núcleo Rural Sarandi, Estrada Núcleo Rural Sarandi, Núcleo Rural 
Palmeiras, Km 2, Chácara Água Rasa, Planaltina/DF, Bacia Hidrográfica do Rio 
Maranhão, Unidade Hidrográfica Ribeirão Palmeiras. Processo SEI nº 00197-
00001857/2020-30.
Outorga Prévia/SRH nº 127/2020. Instituição Adventista Central Brasileira de Educação e 
Assistência Social, outorga prévia para reservar o direito de uso de água subterrânea, 
referente a perfuração de 01 (um) poço tubular, para fins de irrigação, localizado na 
Avenida L2 Sul, Quadra 611, Módulo 76, Plano Piloto/DF, Bacia Hidrográfica do Rio 
Paranoá, Unidade Hidrográfica Lago Paranoá. Processo SEI nº 00197-00001691/2020-51.
Outorga Prévia/SRH nº 128/2020. Ruti Urias Rosa, outorga prévia para reservar o direito 
de uso de água subterrânea, referente a perfuração de 01 (um) poço tubular, para fins de 
abastecimento humano, criação de animais e irrigação, localizado no Assentamento 
Estrela da Lua, BR 251, Km 13, Riacho Frio PADF, Chácara 04, São Sebastião /DF, 
Bacia Hidrográfica do Rio São Bartolomeu, Unidade Hidrográfica Baixo Rio São 
Bartolomeu. Processo SEI nº 0197-000380/2016.
Outorga Prévia/SRH nº 129/2020. Fábio Teodorro de Oliveira, outorga prévia para 
reservar o direito de uso de água subterrânea, referente a perfuração de 01 (um) poço 
tubular, para fins de abastecimento humano, criação de animais e irrigação, localizado no 
Núcleo Rural Alexandre Gusmão, Reserva D, Incra 06, Lote 532 , Brazlândia/DF, Bacia 
Hidrográfica do Rio Descoberto, Unidade Hidrográfica Ribeirão Rodeador. Processo SEI 
nº 00197-00000089/2019-63.

Outorga Prévia/SRH nº 131/2020. Mariazinha Porto dos Santos, outorga prévia para 
reservar o direito de uso de água subterrânea, referente a perfuração de 01 (um) poço 
tubular, para fins de abastecimento humano, criação de animais, irrigação e 
piscicultura, localizado no Assentamento 15 de Agosto, Chácara nº 35, Capão 
Comprido, São Sebastião/DF, Bacia Hidrográfica do Rio São Bartolomeu, Unidade 
Hidrográfica Ribeirão Santo Antônio da Papuda. Processo SEI nº 00197-
00001878/2020-55.
Outorga Prévia/SRH nº 132/2020. João Laurêncio de Lacerda, outorga prévia para 
reservar o direito de uso de água subterrânea, referente a perfuração de 01 (um) poço 
tubular, para fins de abastecimento humano, criação de animais e irrigação, 
localizado no Assentamento 15 de Agosto, Chácara Lacerda, nº 42, Capão Comprido, 
São Sebastião/DF, Bacia Hidrográfica do Rio São Bartolomeu, Unidade Hidrográfica 
Ribeirão Santo Antônio da Papuda. Processo SEI nº 00197-00001905/2020-90.
Outorga Prévia/SRH nº 133/2020. Osvaldo José da Silveira, outorga prévia para 
reservar o direito de uso de água subterrânea, referente a perfuração de 01 (um) poço 
tubular, para fins de abastecimento humano, criação de animais e irrigação, 
localizado no Núcleo Rural Lago Oeste, Rua 11, Chácara 09, Sobradinho/DF, Bacia 
Hidrográfica do Rio Paranoá, Unidade Hidrográfica Ribeirão do Torto. Processo SEI 
nº 0197-000879/2009.
Outorga Prévia/SRH nº 134/2020. Maria Aldenice da Silva Araújo, outorga prévia 
para reservar o direito de uso de água subterrânea, referente a perfuração de 01 (um) 
poço tubular, para fins de abastecimento humano, criação de animais e irrigação, 
localizado no Assentamento 15 de Agosto, Chácara 40, Capão Comprido, São 
Sebastião/DF, Bacia Hidrográfica do Rio São Bartolomeu, Unidade Hidrográfica 
Ribeirão Santo Antônio da Papuda. Processo SEI nº 00197-00001924/2020-16.
Outorga Prévia/SRH nº 135/2020. Aline Lages Nolasco, outorga prévia para reservar 
o direito de uso de água subterrânea, referente a perfuração de 01 (um) poço tubular, 
para fins de abastecimento humano, criação de animais e irrigação, localizado no 
Núcleo Rural Lago Oeste, Rua 18, Chácara 527/ 5A, Sobradinho/DF, Bacia 
Hidrográfica do Rio Maranhão, Unidade Hidrográfica Rio da Palma. Processo SEI nº 
00197-00001925/2020-61.
Outorga Prévia/SRH nº 136/2020. Hosana Silva Madeira de Oliveira, outorga prévia 
para reservar o direito de uso de água subterrânea, referente a perfuração de 01 (um) 
poço tubular, para fins de abastecimento humano, criação de animais e irrigação, 
localizado no Assentamento 15 de Agosto, Chácara 50, Capão Comprido, São 
Sebastião/DF, Bacia Hidrográfica do Rio São Bartolomeu, Unidade Hidrográfica 
Ribeirão Santo Antônio da Papuda. Processo SEI nº 00197-00001927/2020-50.
Outorga Prévia/SRH nº 130/2020. OPUS Construções e Incorporações S/A, outorga 
prévia para lançamento de águas pluviais em 02 (dois) pontos de descarga no Lago 
Paranoá, referente ao sistema de drenagem urbana do conjunto hoteleiro de 
propriedade da OPUS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A, localizado na 
RA-I, Plano Piloto - Brasília/DF, Bacia Hidrográfica do Rio Paranoá, Unidade 
Hidrográfica Lago Paranoá. Processo SEI nº 00197-00001685/2020-02.
Outorga/SRH nº 262/2020. Condomínio Brisas do Lago, outorga de direto de uso de 
recursos hídricos para lançamento de águas pluviais em 02 (dois) pontos de descarga 
no Lago Paranoá, referente ao sistema de drenagem urbana do Condomínio Brisas do 
Lago, localizado na RA-I, Plano Piloto, Brasília /DF, Bacia Hidrográfica do Rio 
Paranoá, Unidade Hidrográfica Lago Paranoá. Processo SEI nº 00197-
00004759/2019-11.

GUSTAVO ANTONIO CARNEIRO

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS 
HÍDRICOS

SUPERINTENDÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO IV

 
ATA

Aos 09 dias do mês de novembro de 2019, às 09 (nove) horas e 09 (nove) minutos, no 
Centro Comunitário da Fercal/DF, contando com a presença daqueles subscritos na lista 
em anexo, código SEI 44100800, convidados por intermédio do aviso publicado no Diário 
Oficial do Distrito Federal nº. 191, de 07 de outubro de 2019, realizou-se a audiência 
pública para apresentação e discussão do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de 
Impacto Ambiental relativo à nova frente de lavra da Pedreiras Contagem Ltda, CNPJ: 
26.500.165/0001-16. A audiência foi presidida pelo representante do Brasília Ambiental, 
Natanael Antunes Abade, que abriu os trabalhos e informou aos presentes dos objetivos e 
regras válidas para o evento. Feitas explanações iniciais, o presidente da sessão passou a 
palavra para o representante da empresa Pedreiras Contagem, Salvio H. Safe de Matos, que 
falou sobre o histórico do empreendimento que está localizado na Rodovia DF 205, Km 61, 
Fazenda Limoeiro, Fercal/DF e é voltado para a extração mineral de calcário. Em seguida, 
o consultor da Ecotech Ambiental, Rodrigo Luiz G. Pieruccetti, apresentou o estudo 
ambiental aos presentes. Findada a manifestação do consultor, abriu-se espaço para a 
participação do público. Nenhuma dos participantes questionou a ocorrência do 
empreendimento, também não se apresentou qualquer divergência ou dado que inviabilize 
ou altere a proposta de abertura de nova frente de lavra objeto do processo Licença Prévia 
00391-00010760/2018-70. Por fim, após ser dada a oportunidade de pronunciamento a 
todos que se inscreveram, o presidente deu por encerrado o evento às 10 (dez) horas e 50 
(cinquenta) minutos.

NATANAEL ANTUNES ABADE
Diretor de Licenciamento IV
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO
DISTRITO FEDERAL

 

Presidência

 

 

Ofício Nº 1096/2020 - IBRAM/PRESI Brasília-DF, 30 de julho de 2020.

A Sua Excelência o Senhor

JOSÉ SARNEY FILHO

Presidente

Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal - CONAM/DF

Brasília, DF
 

Senhor Presidente,

Ao tempo em que o cumprimento, refiro-me ao processo de Licença Prévia do
empreendimento denominado PEDREIRAS CONTAGEM LTDA, em que houve voto exarado pelo
Conselho do Meio Ambiente do Distrito Federal – CONAM/DF, no qual o membro representante da
Ordem dos Advogados do Distrito Federal – OAB/DF concluiu que houve apenas uma publicação da
Audiência Pública no DODF, contrariando o Art. 5º, §3º, I, da Lei Distrital nº 5081/2013.

Por meio da Manifestação 6352/2020 IBRAM/SULAM (43965584), aquela
Superintendência demonstrou de forma bastante detalhada que não houve prejuízo à par cipação da
comunidade e ao interesse público,  entendendo pela possibilidade de convalidação da audiência
pública realizada.

Cabe mencionar que houve a publicação da Transcrição da Audiência Pública contida
na Carta 11/2019 (31949188) no sí o do Brasília Ambiental <http://www.ibram.df.gov.br/wp-
content/uploads/2019/11/Carta.pdf> e que a Ata resumida da referida Audiência foi publicada no
Diário Oficial do Distrito Federal, conforme comprova o documento 44429984.

Assim, RATIFICO o entendimento exposto na Manifestação 6352/2020 IBRAM/SULAM
(43965584) e encaminho os autos para apreciação do CONAM/DF quanto aos argumentos expostos.

No mais, o Brasília Ambiental coloca-se à disposição para prestar outros
esclarecimentos que porventura se façam necessários.

Atenciosamente,

CLÁUDIO JOSÉ TRINCHÃO SANTOS

Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - BRASÍLIA AMBIENTAL

Presidente Interino

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO JOSÉ TRINCHÃO SANTOS - Matr. 1695059-
3, Presidente do Brasília Ambiental-Interino(a), em 30/07/2020, às 17:48, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL

 

Gabinete

Despacho - SEMA/GAB Brasília-DF, 30 de julho de 2020.

À DICOL,

Cc: Sra. Secretária Executiva,

 

Versam os autos acerca do processo de Licença Prévia do empreendimento
denominado PEDREIRAS CONTAGEM LTDA, em que houve voto exarado pelo Conselho do Meio
Ambiente do Distrito Federal – CONAM/DF, no qual o membro representante da Ordem dos Advogados
do Distrito Federal – OAB/DF concluiu que houve apenas uma publicação da Audiência Pública no
DODF, contrariando o Art. 5º, §3º, I, da Lei Distrital nº 5081/2013.

Dessa forma, redireciono o O cio nº 1096/2020 (SEI nº 44430878), encaminhado pelo
IBRAM, ra ficando o entendimento exposto na Manifestação 6352/2020 IBRAM/SULAM (SEI
nº 43965584), em que a Superintendência demonstrou de forma bastante detalhada que não houve
prejuízo à par cipação da comunidade e ao interesse público, entendendo pela possibilidade de
convalidação da audiência pública realizada.

 

 

Atenciosamente,

 

ALINE DE QUEIROZ CALDAS 
Chefe de Gabinete

Documento assinado eletronicamente por ALINE DE QUEIROZ CALDAS - Matr. 275081-3, Chefe
de Gabinete, em 31/07/2020, às 09:41, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 44480893 código CRC= 66F55CC4.
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 Rodovia DF 205 Leste, Km 61, Fazenda Limoeiro – Fercal – Distrito Federal 

Carta 05/2020 – PEDREIRAS CONTAGEM LTDA 

Brasília, 26 de agosto de 2020. 

Ao Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal 

Diretoria de Licenciamento  IV 

Processo nº: 00391.00010760/2018-70 

Referência: Solicitação de continuidade do licenciamento ambiental 

 

Senhor Diretor, 

A empresa Pedreiras Contagem LTDA, inscrita sob o CNPJ n
o
 26.500.165/0001-16, localizada na 

Rodovia DF 205 Leste, Km 61, Fazenda Limoeiro – Fercal-DF, vem por meio desta, em referência  ao 

processo supracitado, de solicitação de Licença de Instalação (Via processo nº 00391.00001859/2020-03), 

reiterar o pedido de continuidade das etapas do licenciamento ambiental , visto a necessidade de 

continuidade das atividades fundamentalmente para a própria sobrevivência da empresa, conforme as 

considerações a seguir: 

- Foi emitida a Licença Prévia nº 02/2020, e após o atendimento de suas condicionantes e consequente 

pedido de Licença de Instalação em 10 de março de 2020; 

- Dentre as condicionantes da LP, houve necessidade de apresentação dos programas ambientais 

solicitados na ALA nº 4/2018-CR11 ao ICMBIO. Esses foram encaminhados tanto para o IBRAM 

quanto para a análise do Instituto Federal, em 03 de março do presente ano (Processo nº 

02128.010870/2016-51). Desde então inúmeras tentativas têm sido feitas com o intuito de obter algum 

posicionamento do ICMBIO. Ressalte-se que a citada ALA especifica que os programas ambientais 

deverão ser iniciados em até 120 dias após a emissão da licença na nova lavra, cabendo entendimento 

de que não há prejuízo ambiental além de ser coerente, que os programas tenham seu início quando da 

operação da lavra, ou seja, após a emissão da Licença de Operação. 

- A legislação que baseia a emissão da autorização do órgão responsável pela Unidade de Conservação, 

é a Resolução CONAMA nº 428/2010, onde em seu art. 2º  cita dentre outros “...UC que se manifestará 

conclusivamente após a avaliação dos estudos ambientais exigidos dentro do processo de 
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licenciamento ambiental...” (grifo nosso), e em seu art. 3º que: “o órgão responsável pela 

administração da UC decidirá, de forma motivada: I. pela emissão da autorização...” (grifo nosso). 

Diante disso, entendemos que o licenciamento por parte do órgão gestor da UC foi concedido de forma 

motivada e conclusiva, visto que nas condições específicas da referida ALA não há a explícita 

necessidade de nova consulta ao ICMBIO, apenas a apresentação e implementação dos programas de 

monitoramento solicitados, dado que não houve emissão de Termo de Referência pelo órgão federal e 

as diretrizes adotadas para a elaboração dos programas ambientais seguiram integralmente ao que o 

órgão licenciador especificou na Licença Prévia; 

- As condicionantes solicitadas na ALA estão sendo integralmente atendidas e apresentadas em tempo 

hábil ao ICMBIO; 

- Inexiste motivação para que o licenciamento ambiental seja paralisado por parte do órgão licenciador, 

justificado pela necessidade legal de nova autorização ou posicionamento do gestor da unidade de 

conservação sobre os programas ambientais exigidos e apresentados, há apenas a exigência explícita de 

cumprimento das condicionantes da ALA  e envio de relatório anual; 

- A Licença Prévia, em sua condicionante nº 18 descreve: “Observar as condicionantes, exigências e 

restrições expedidas pelo Instituto Chico Mendes de Biodiversidade – ICMBio por meio da 

Autorização para Licenciamento Ambiental nº 4/2018-CR11-ICMBio (6368264)”, condicionante essa 

que está sendo atendida integralmente; 

- Tanto na ALA- ICMBio quanto na LP-IBRAM ou na Resolução CONAMA nº 428/2010 inexistem 

exigências da necessidade de nova autorização do gestor da UC, dada que a autorização já foi emitida, 

e que nas próximas etapas, cabe a empresa o pleno atendimento das exigências estabelecidas na 

autorização e na licença emitidas. 

- Na Informação Técnica nº 104/2020-IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-IV, cita a necessidade de 

recebimento de manifestação do ICMBio para continuidade da análise da LI, sem considerar as 

particularidades supracitadas que envolvem a legislação ambiental e a interpretação das condicionantes 

dos atos administrativos (ALA e LP); 

- Quanto ao CONAM, a Superintendência de Licenciamento do órgão licenciador, demonstrou de 

forma bastante detalhada, no Ofício nº 1096/2020 (SEI nº 44430878), direcionado ao citado 
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Conselho, que não houve prejuízo à participação da comunidade e ao interesse público, entendendo 

pela possibilidade de convalidação da audiência pública realizada. 

Considerando ainda que as diretrizes para a elaboração do PBA partiram do órgão licenciador, sugere-

se que seja dada ciência ao órgão gestor da Unidade de Conservação sobre a análise por parte do 

IBRAM-DF, visto o interesse de ambos os órgãos da realização dos programas ambientais, 

permanecendo ao empreendimento a responsabilidade de envio do atendimento das condicionantes da 

referida ALA. 

Desta forma, entende-se que a empresa têm sido prejudicada em suas atividades, pela falta de 

alternativa locacional e pela interpretação parcial da legislação ambiental, e com o objetivo de não 

paralisar a continuidade da análise para emissão das licenças ambientais respectivas, junto ao IBRAM-

DF, solicitamos continuidade do procedimento de licenciamento  junto ao órgão licenciador, 

respeitando o atendimento das condicionantes estabelecidas tanto na ALA quanto na LP.  

Sem mais, disponibilizamo-nos para pronto atendimento e esclarecimentos. 

Sem mais. 

Atenciosamente,                

 

 

_____________________________ 

DANIELLA SOUSA CASTRO 

BIÓLOGA – CRBIO 76232/04 

PEDREIRAS CONTAGEM LTDA - TEL. (61) 35013050/ 998212554 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Superintendência de Licenciamento Ambiental

Assessoria de Consulta e Distribuição

Despacho - IBRAM/PRESI/SULAM/ADIS Brasília-DF, 26 de agosto de 2020.

À DILAM IV,

Considerando a Carta nº 05/2020 (45995296), referente ao licenciamento ambiental
para a vidade de Extração e beneficiamento de rocha calcária, de interesse de PEDREIRAS
CONTAGEM LTDA , encaminhamos o presente para conhecimento do anexo apensado.

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ALINE APARECIDA MONTEIRO PAULO - Matr.
1693147-5, Assessor(a) Técnico(a), em 26/08/2020, às 20:13, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 46047890 código CRC= 01439DA2.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SEPN 511, BLOCO C - Ba i rro Asa  Norte - CEP 70750-543 - DF

 

00391-00010760/2018-70 Doc. SEI/GDF 46047890
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Colegiados e Fundos

Diretoria de Colegiados

Despacho - SEMA/SUEST/CCOF/DICOL Brasília-DF, 30 de setembro de 2020.

Prezado Conselheiro do CONAM/DF, representante da OAB/DF,

Em atenção ao Relatório 35931765, encaminho processo para conhecimento do O cio
Ibram 1096 44430878 e demais documentos inseridos no processo a partir do relatório já mencionado.

Atenciosamente,

Maricleide Maia Said

Diretora de Colegiados

 

Documento assinado eletronicamente por MARICLEIDE MAIA SAID - Matr. 0264585-8,
Diretor(a) de Colegiados, em 30/09/2020, às 12:22, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de
16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 48093719 código CRC= E29EC940.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO
FEDERAL

Superintendência de Licenciamento Ambiental

 

À PRESI,

 

Trata-se os autos do requerimento de licença prévia da empresa PEDREIRAS
CONTAGEM LTDA, onde por força do Parecer Técnico n.º 161/2020 - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-IV
(33690545), foi emitida a Licença Prévia Nº 02/2020 – IBRAM (34042614), datada de 14/01/2020.

Ocorre que por força do Art. 291 da Lei Orgânica do Distrito Federal, o processo foi
encaminhado para apreciação do Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal - CONAM - DF,
através do Ofício SEI-GDF Nº 2432/2019 - IBRAM/PRESI (32232618), datado de 03/12/2019:

 

"Art. 291. Os projetos com significa vo potencial poluidor, após a
realização do estudo de impacto ambiental e da audiência pública, serão
subme dos a apreciação do Conselho de Meio Ambiente do Distrito
Federal."

 

Ainda que norma não condicione a emissão da licença ambiental a anuência do
conselho, houveram ques onamentos do colegiado, resultantes da análise da relatoria escalada para
apreciar a matéria por parte do CONAM, manifestadas através do Relato CONAM OAB/DF (35931765).

Dessa forma, o material foi levado para análise da PROJU/IBRAM, que pronunciou-se
através da Manifestação 6154 (43062529), onde concluiu:

 

"Ante todo o exposto, esta Procuradoria opina: a) pela inexistência de
conflito norma vo entre a Lei Orgânica do DF, a Lei Distrital nº 49/1989 e a
Lei Distrital nº 5081/2013; b) pela possibilidade de convalidação da
audiência pública já realizada, desde que cabalmente comprovado pelo
corpo técnico a inexistência de prejuízo à população da área de influência
do projeto e ao interesse público; c) pela obrigatoriedade de publicação da
Ata da audiência com base no Art. 9º Lei Distrital nº 5081/2013." 

  

Assim, a SULAM elaborou a Manifestação 6352 (43965584) e enviou o O cio 1096
(44430878), garan ndo a segurança jurídica dos encaminhamentos adotados pelo Brasília Ambiental,
levando então processo para pauta da 152ª Reunião Ordinária do CONAM/DF, a ser realizada no dia
13 de outubro de 2020.

Entretanto, considerando reuniões realizadas com a SEMA/DF, assim como,  que a LP
não autoriza nenhuma intervenção na área, que o CONAM poderá se manifestar com indicação de
condicionantes a serem incorporadas na LP emi da, além das possibilidades do Art. 19 da Resolução
CONAMA nº237/1997, orientamos pela suspensão da Licença Prévia Nº 02/2020 – IBRAM
(34042614), enquanto aguardamos a deliberação do CONAM/DF.

A medida não prejudicará a análise do processo nº 00391-00001859/2020-03 de
Licença de Instalação - LI do empreendimento, mas garan rá que a LI apenas seja emi da após a
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manifestação do CONAM/DF, garan ndo a integridade ambiental da área, que apenas poderá ser
impactada com a Licença de Instalação.

 

Atenciosamente,

 

Alisson Santos Neves
Superintendente de Licenciamento Ambiental 

 

Documento assinado eletronicamente por ALISSON SANTOS NEVES - Matr.0215815-9,
Superintendente de Licenciamento Ambiental, em 07/10/2020, às 00:24, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 48535154 código CRC= B2E0DEB1.
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