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Documentos Necessários
Dados do
empreendimento

Empreendimento: BASSARI MINERACAO LTDA
Nome fantasia: BASSARI MINERACAO
Município: Barão
de Cocais /
MG
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Documentos Necessários
Orientação para Formalização de Processo de Licenciamento.

+ Avaliação dos impactos da atividade ou do empreendimento sobre o patrimônio
espeleológico



+ CAR - Cadastro Ambiental Rural



+ Certidão Municipal (uso e ocupação do solo)



+ Certificado de Regularidade junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades e
Instrumentos de Defesa Ambiental (CTF/AIDA)



+ Comprovante de propriedade, posse ou outra situação que legitime o uso do espaço
territorial para o desenvolvimento da atividade

+ Comprovante de protocolo da formalização do processo para obtenção do ato
autorizativo ou de outro ato autêntico capaz de regularizar a supressão
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+ Comprovante de protocolo da formalização do processo para obtenção do ato
autorizativo ou outro ato autêntico capaz de regularizar a intervenção em Recursos Hídricos

+ EIA/RIMA - Estudo de Impacto Ambiental / Relatório de Impacto Ambiental (Bioma Mata
Atlântica)

+ EIA/RIMA - Estudo de Impacto Ambiental / Relatório de Impacto Ambiental (Referente
regra de Atividades)

+ Estudo de prospecção espeleológica sobre a Área Diretamente Afetada do
Empreendimento ou em seu entorno em um raio de 250 m



+ Estudo referente a critério locacional (Reserva da Biosfera)



+ Estudo referente a critério locacional (Supressão de vegetação nativa, em áreas
prioritárias para conservação, considerada de importância biológica “extrema” ou especial,
excetos árvores isoladas)

+ Estudo referente a critério locacional (cavidades)



+ Mapa de potencial espeleológico



+ Plano de Controle Ambiental – PCA com ART



+ Plano de Recuperação de Área Degradada



+ Publicação de Requerimento de Licença pelo Empreendedor



Voltar 

Salvar e avançar
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