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LICENÇA DE OPERAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO Nº 003 /2022 

 

O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (DMMA), criado pela Lei Municipal nº 

2.663, de 11 de junho de 2008, vinculado à Secretaria da Agricultura, criada pela Lei Municipal n° 728, de 25 de 

janeiro de 1988, no exercício das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 2.955, de 26 de junho de 2010, 

bem como de acordo com a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto nº 99.274, de 06 

de junho de 1990, e a Resolução do CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997, combinada com a Resolução 

do CONSEMA n° 230, de 01 de fevereiro de 2010 que qualifica o Município de Liberato Salzano para realização 

do Licenciamento Ambiental das Atividades de Impacto Local e de acordo com a Resolução do CONSEMA n° 

372, de 22 de fevereiro de 2018 seu licenciamento é de competência municipal, EXPEDE A PRESENTE 

LICENÇA DE OPERAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO em favor de: 

 

ERIKA SANTIAGO DELA CORT - ME    CNPJ: 30.324.522/0001-00 

ATIVIDADE: LAVRA DE ROCHA PARA USO IMEDIATO NA CONSTRUÇÃO CIVIL- A CÉU 

ABERTO, COM BRITAGEM E COM RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA 

CODRAM: 530,06 

LOCALIZAÇÃO: ESTRADA SAÍDA PARA O DISTRITO DE PINHALZINHO, S/N, INTERIOR, 

LIBERATO SALZANO/RS 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: S -27°35'13.61"  W -53°04'31.34" 

MATRÍCULA: N° 15.572 – OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE CONSTANTINA/RS 

PORTE: MÍNIMO       POTENCIAL POLUIDOR: MÉDIO 

 

VISTO: Parecer Técnico da empresa S. E. Engenharia e Consultoria Ambiental (CREA RS 199051), através 

da Responsável Técnica Engª Florestal Mestra e Doutora em Agronomia Laura Tres (CREA RS 184238), 

Contrato Administrativo Nº 102/2018, Termo Aditivo III de 11/08/2021, firmado com a Prefeitura Municipal de 

Liberato Salzano através da ART Nº 11459520, manifestando-se favorável, conforme objeto, condições e 

restrições. 

 

OBJETO: Processo Administrativo protocolado no DMMA sob nº 008/2022 em 22/02/2022 que solicita 

LICENÇA DE OPERAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO para a atividade de LAVRA DE ROCHA PARA USO 

IMEDIATO NA CONSTRUÇÃO CIVIL- A CÉU ABERTO, COM BRITAGEM E COM 

RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA, localizada na Estrada saída para o Distrito de Pinhalzinho, s/n, 

interior, Liberato Salzano, RS, desenvolvida pela empresa ERIKA SANTIAGO DELA CORT. 

 

1.        CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES 

1.1 Esta Licença de Operação de Regularização contempla única e exclusivamente a atividade de LAVRA 

DE ROCHA PARA USO IMEDIATO NA CONSTRUÇÃO CIVIL- A CÉU ABERTO, COM BRITAGEM 

E COM RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA, em uma poligonal útil de 2,04 ha, localizada na Estrada 

saída para o Distrito de Pinhalzinho, s/n, interior, Liberato Salzano, RS, desenvolvida pela empresa ERIKA 

SANTIAGO DELA CORT; 

1.2 Esta licença terá validade após a obtenção do Registro de Extração junto à Agência Nacional de 

Mineração - ANM; 

1.3 A produção mensal é de 420 m³/mês de brita; 

1.4 O empreendimento apresenta como vértices da poligonal útil as coordenadas abaixo descritas 

(Coordenadas decimais, Datum SIRGAS 2000): 
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Vértices Latitude (S) Longitude (W) 

V1 -27º35'11.36" -53º04'24.75" 

V2 -27º35'11.08" -53º04'27.06" 

V3 -27º35'15.30" -53º04'23.02" 

V4 -27º35'16.38" -53º04'29.13" 

V5 -27º35'13.61" -53º04'31.34" 

 

1.5 Esta licença autoriza a operação de um conjunto de britagem;  

1.6 O britador somente poderá beneficiar minério proveniente de lavra com licenciamento ambiental;  

1.7 A disposição das pilhas de minério beneficiado deverá ser mantida na área delimitada, sendo realizado um 

controle efetivo para que sejam evitados processos de erosão ou deslizamentos;  

1.8 Deverá ser controlada a emissão de particulados para a atmosfera; 

1.9 Os ruídos da atividade de extração deverão estar de acordo com a norma técnica NBR 10151 e 10152 da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, conforme determina a Resolução CONAMA nº 01/1990; 

1.10 Este documento não autoriza a supressão de vegetação nativa. Caso esta atividade seja necessária deverá 

ser previamente solicitada junto ao Departamento Municipal de Meio Ambiente deste município, através de 

projeto técnico específico para esta atividade encaminhado via Sistema Nacional de Controle da Origem de 

Produtos Florestais - SINAFLOR; 

1.11 Não poderá, sob hipótese alguma, ocorrer extração mineral fora da poligonal e/ou área de preservação 

permanente (APP); 

1.12 O avanço da lavra deverá ocorrer de forma sequencial esgotando-se uma área para iniciar em outra, 

mantendo-se a praça de lavra planificada, sendo que a reabilitação do ambiente impactado deverá ser feita 

concomitante à mineração; 

1.13 Durante a fase de lavra, os taludes das bancadas deverão ser mantidos com altura máxima de 13 (treze) 

metros, com variação de até 20% (vinte por cento), inclinação máxima de 60º a 75º com a horizontal e bancadas 

com largura mínima de 4,0 (quatro) metros; 

1.14 Os taludes cujas alturas excedam esse limite deverão ser subdivididos, com a formação de bancadas 

intermediárias, considerando o disposto nas condições acima; 

1.15 A disposição de estéreis e de solo devem ser mantidos em área delimitada, sendo realizado o controle 

efetivo para que sejam evitados os processos de erosão ou deslizamentos e deve ser usado para posterior 

reconfiguração final dos taludes, bem como para beneficiar a recuperação e o crescimento da vegetação; 

1.16 Deverá ser instalada bacia de decantação, para receber águas e sedimentos finos superficiais; 

1.17 A poligonal da área deverá ser demarcada em campo com marcos fixos em cada vértice da área poligonal 

de extração; 

1.18 A extração mineral deve ser implantada conforme previsto no PCA; 

1.19 Não poderá ser realizado abastecimento e manutenção de máquinas e equipamentos no local do 

empreendimento; 

1.20 A área deve ser protegida de pessoas estranhas, objetivando evitar utilização indiscriminada por terceiros 

para depósito de resíduos, quando no caso de suspensão temporária e final da atividade; 

1.21 A disposição de estéreis e rejeitos deverá ser mantida na área delimitada para tal, sendo realizado controle 

efetivo para que sejam evitados processos de erosão e deslizamentos; 

1.22 Deverá ser efetuada a implantação de placas sinalizadoras e identificadoras no local. O pessoal 

encarregado da operação deverá estar informado sobre plano de lavra, medidas de controle ambiental previstas na 

Avaliação de Impacto Ambiental e das condições e restrições da presente Licença de Operação; 

1.23 As caçambas dos caminhões de transporte deverão estar obrigatoriamente cobertas com lonas, evitando 

assim queda do material transportado; 

1.24 O programa de monitoramento prevê acompanhamento das medidas propostas, considerando a 

recuperação do local de extração, com relação aos aspectos topográficos e paisagísticos; 
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1.25 Os taludes devem no final da atividade da lavra ter uma altura máxima de 3 m com ângulos de 45º com a 

horizontal e revegetados com gramíneas em consorciação com leguminosas nativas e as bermas devem ter no 

mínimo 3-4 m de largura e revegetadas com árvores nativas; 

1.26 A recuperação da área degradada iniciará com a reconfiguração da topografia, considerando os 

parâmetros acima descritos. Após, deverá ser disposto sobre as bancadas e praça de mineração o solo orgânico 

armazenado. Caso a quantidade armazenada de solo orgânico não seja suficiente, deverá ser importada quantidade 

necessária para a recuperação, informando a procedência do mesmo (áreas licenciadas);  

1.27 O solo orgânico a ser espalhado na área deverá ter sua fertilidade corrigida e conter banco de sementes de 

espécies de cobertura de solo (gramíneas) nativas, a fim de proporcionar a revegetação espontânea do local e 

impedir processos erosivos;  

1.28 Com vistas a garantir a fixação do solo orgânico disposto e evitar a deflagração de processos erosivos, 

deverá ser implantado sistema de drenagem no topo e base de cada bancada, de modo a coletar as águas pluviais e 

conduzi-las para bacias de decantação de sedimentos. Implantar dispositivos dissipadores de energia de fluxo nos 

locais com declividade elevada;  

1.29 O projeto de recuperação de áreas degradadas deverá ser implantado concomitante à atividade minerária;  

1.30 A suspensão temporária da atividade de mineração não implica na paralisação da implantação das 

medidas de controle ambiental previstas nesta licença;  

1.31 Deverá haver monitoramento ambiental, e orientação técnica periódica, para a efetiva reabilitação do sítio 

antropizado;  

1.32 Deverão ser apresentados relatórios anuais (a contar da data de publicação desta licença), contemplando, 

em detalhes e com comprovação fotográfica, todas as medidas de manutenção e de controle ambiental 

implantadas; 

 

1.33 As atividades deverão ser orientadas pelos técnicos responsáveis pelo empreendimento; 

Com vistas à renovação da LICENÇA DE OPERAÇÃO, o empreendedor deverá apresentar:  

- Requerimento solicitando a renovação da Licença de Operação; 

- Formulário preenchido e atualizado; 

- Cópia da licença anterior;  

- Documentação comprobatória de regularização junto à ANM;  

- Planta planialtimétrica contendo a delimitação do polígono requerido, com as coordenadas, a delimitação da 

vegetação nativa e exótica, as frentes de lavra em atividade e se tiver paralisada, a direção de avanços de lavra, 

depósitos de rejeitos e solo e atributos naturais; 

- Cronograma atualizado para as atividades de lavra e medidas de controle ambiental a serem desenvolvidas no 

período de vigência da renovação da presente licença; 

- Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do meio físico e da área de biota e de execução das 

medidas mitigadoras e compensatórias; 

- Comprovante do pagamento dos custos dos serviços de licenciamento ambiental; 

 

1.34 A requerente ERIKA SANTIAGO DELA CORT - ME, através da proprietária Erika Santiago Dela 

Cort, é responsável em observar as condições expressas nesta LICENÇA DE OPERAÇÃO, respondendo por 

quaisquer danos ao meio ambiente decorrente da má utilização da mesma. 

1.35 A Responsabilidade Técnica é do Engenheiro Civil e Engenheiro de Minas Jonathas Gaboardi CREA RS 

171817 através da ART nº 11744667 e do Tecnólogo em Saneamento Ambiental e Técnico Agrícola Vander 

Augusto Madaloz CREA RS 130980. 
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Esta Licença de Operação é válida por 01 (um) ano a contar da data de emissão. 

 

Este documento não dispensa nem substitui quaisquer outros documentos necessários ao exercício da 

atividade exigidos pela Legislação Federal, Estadual ou Municipal. 

 

O Departamento Municipal de Meio Ambiente poderá revogar esta Licença de Operação caso ocorra: 

- Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais; 

- Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a emissão desta. 

 

 

 

 

Liberato Salzano/RS, 02 de março de 2022. 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Cleison Cezar Copatti 

Gestor e Licenciador Ambiental 

Portaria nº 173/2021 
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