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PARECER ÚNICO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 
GCA/DIUC Nº 004/2019 

 
1 – DADOS DO EMPREENDIMENTO 

 
1-1 Dados gerais do empreendimento  

 

Empreendedor Gerdau Açominas S/A 

CNPJ 17.227.422/0001-05 

Empreendimento Gerdau Açominas S/A – Mina de Miguel Burnier 

Localização Ouro Preto 

Nso dos Processos COPAM 

01778/2004/020/2009, 01778/2004/021/2010 & 
01778/2004/029/2012; 01778/2004/009/2007, 
01778/2004/016/2008, 01778/2004/017/2009, 

01778/2004/024/2011 & 01778/2004/032/2012; 
01778/2004/004/2005, 01778/2004/006/2006  & 
01778/2004/014/2007; 01778/2004/007/2007 & 
01778/2004/015/2008; 01778/2004/018/2009 & 

01778/2004/025/2011. 

Pastas GCA/IEF Nsº 723/2012, 92/2008, 722/2012, 245/2012 e 721/2012 

Valor total da compensação 
R$ 1.316.230,85 

 

 
 
1-2 Dados específicos de cada atividade 

 

Pasta GCA/IEF Nº 723/2012 

Empreendedor Gerdau Açominas S/A 

CNPJ 17.227.422/0001-05 

Empreendimento Gerdau Açominas S/A 

Localização Ouro Preto 

No do Processo COPAM 
01778/2004/020/2009; 01778/2004/021/2010; 

01778/2004/029/2012 

Código – Atividade 

DN 74 (2004) A-05-01-0 Unidade de tratamento de 
minerais – UTM 

DN 74 (2004) A-02-04-6 Lavra a céu aberto com 
tratamento a úmido – minério de ferro  

Classe Classe 6 

Fase de licenciamento da 
condicionante de compensação 

ambiental 
LP+LI 

Nº da condicionante de 
compensação ambiental 

2 

Fase atual do licenciamento LO 

Nº da Licença 113/2010 
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Validade da Licença 31/05/2014 

Estudo Ambiental  EIA/RIMA/PCA 

Valor de Referência do 
Empreendimento  - VR 

R$ 7.808.295,91 

Valor de Referência do 
Empreendimento Atualizado - VR ¹ 

R$ 11.103.845,76 

Grau de Impacto - GI apurado 0,5000% 

Valor da Compensação Ambiental R$ 55.519,23 
1 - Fator de Atualização Monetária Baseado na Variação de: 

ORTN/OTN/BTN/TR/IPC-R/INPC  –  de novembro/2012 à janeiro/2019. 
Taxa: 1,4220575 – Fonte: TJ/MG. 

 

 

Pasta GCA/IEF Nº 92/2008 

Empreendedor Gerdau Açominas S/A 

CNPJ 17.227.422/0001-05 

Empreendimento Gerdau Açominas S/A 

Localização Ouro Preto 

No do Processo COPAM 
01778/2004/009/2007; 01778/2004/016/2008; 

01778/2004/017/2009; 01778/2004/024/2011; & 
01778/2004/032/2012 

Código – Atividade 

DN 74 (2004) A-02-04-6 Lavra a céu aberto com 
tratamento a úmido – minério de ferro  

DN 74 (2004) A-05-02-9 Obras de infra-estrutura 
(pátios de resíduos e produtos eoficinas) 

DN 74 (2004) A-05-03-7 Barragem de contenção 
de rejeitos / resíduos 

DN 74 (2004) A-05-04-5 Pilhas de rejeito / estéril 

Classe Classe 6 

Fase de licenciamento da 
condicionante de compensação 

ambiental 
LP 

Nº da condicionante de 
compensação ambiental 

10 

Fase atual do licenciamento LO 

Nº da Licença 17/2008 

Validade da Licença 25/03/2012 

Estudo Ambiental  EIA/RIMA/PCA 

Valor de Referência do 
Empreendimento  - VR 

R$ 87.579.178,07 

Valor de Referência do 
Empreendimento Atualizado - VR 2 

R$ 124.542.627,02 

Grau de Impacto - GI apurado 0,5000% 
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Valor da Compensação Ambiental R$ 622.713,14 
2 - Fator de Atualização Monetária Baseado na Variação de: 

ORTN/OTN/BTN/TR/IPC-R/INPC  –  de novembro/2012 à janeiro/2019. 
Taxa: 1,4220575 – Fonte: TJ/MG. 

 

 

Pasta GCA/IEF Nº 722/2012 

Empreendedor Gerdau Açominas S/A 

CNPJ 17.227.422/0001-05 

Empreendimento Gerdau Açominas S/A 

Localização 
Ouro Preto, conforme Parecer Único SUPRAM 

CM Nº 087/2007 

No do Processo COPAM 
01778/2004/014/2007 01778/2004/006/2006 

01778/2004/004/2005 

Código – Atividade DN 74 (2004) A-05-01-0 Unidade de tratamento 
de minerais – UTM 

Classe Classe 5 

Fase de licenciamento da 
condicionante de compensação 

ambiental 
_ 

Nº da condicionante de 
compensação ambiental 

0 

Fase atual do licenciamento LO 

Nº da Licença da condicionante de 
CA 

_ 

Estudo Ambiental  RCA/PCA 

Valor de Referência do 
Empreendimento  - VR 

R$ 86.798.683,69 

Valor de Referência do 
Empreendimento Atualizado - VR 3 

R$ 123.432.719,13 

Grau de Impacto - GI apurado 0,5000% 

Valor da Compensação Ambiental R$ 617.163,60 
3 - Fator de Atualização Monetária Baseado na Variação de: 

ORTN/OTN/BTN/TR/IPC-R/INPC  –  de novembro/2012 à janeiro/2019. 
Taxa: 1,4220575 – Fonte: TJ/MG. 

 

 

Pastas GCA/IEF Nsº 245/2012 e 721/2012 

Empreendedor Gerdau Açominas S/A 

CNPJ 17.227.422/0001-05 

Empreendimento Gerdau Açominas S/A 

Localização Ouro Preto 

No do Processo COPAM 

A) 01778/2004/018/2009 & 01778/2004/025/2011 
B) 01778/2004/007/2007 & 01778/2004/015/2008 
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Código – Atividade DN 74 (2004) A-05-03-7 Barragem de contenção 
de rejeitos / resíduos 

Classe (A) Classe 6 

Fase de licenciamento da 
condicionante de compensação 

ambiental (A) 
LP+LI 

Nº da condicionante de 
compensação ambiental (A) 

1 

Fase atual do licenciamento (A) LO 

Nº da Licença (A) 270/2009 

Validade da Licença (A) 03/11/2011 

Estudo Ambiental  RCA/PCA 

Valor de Referência do 
Empreendimento  - VR 

R$ 3.028.813,83 

Valor de Referência do 
Empreendimento Atualizado - VR 4 

R$ 4.166.977,86 

Grau de Impacto - GI apurado 0,5000% 

Valor da Compensação Ambiental R$ 20.834,89 
4 - Fator de Atualização Monetária Baseado na Variação de: 

ORTN/OTN/BTN/TR/IPC-R/INPC  –  de abril/2013 à janeiro/2019. Taxa: 
1,3757788 – Fonte: TJ/MG. 

 

 
2 – ANÁLISE TÉCNICA 

 
2.1-  Introdução 
 

O empreendimento em análise, Gerdau Açominas S.A., Mina de Miguel Burnier, localiza-se 
no município de Ouro Preto, na bacia federal do rio São Francisco.  
 
O escopo do referido parecer inclui diversos PA’s COPAM, os quais serão brevemente 
apresentados na sequencia. 
 
A fl. 225 da pasta GCA/IEF N° 723 informa que os processos abaixo apresentados deverão 
ser analisados em conjunto por se tratar de atividades associadas: 
 

PA COPAM 01778/2004/020/2009 
 
Os estudos apresentados a SUPRAM CM correspondem à ampliação das atividades de 
Miguel Burnier, prevendo um aumento na produção atual de 1,5 MTPA - Milhões de 
Toneladas por Ano, para 3,5 MTPA (p. 2 do Parecer Único CM N° 0182/2010). 
 
Para ampliação das atividades de Miguel Burnier será necessário o aumento de horas 
trabalhadas no período de operação mineira, elevando a quantidade de ROM extraído bem 
como a otimização da Planta de Beneficiamento, através da implantação do concentrador 
magnético de alta intensidade, o qual possibilitará a retomada de finos da Barragem do 
Bocaina (p. 2 do Parecer Único CM N° 0182/2010). 
 
Ressalta-se que não haverá expansão dos pits ora licenciados através do Processo Copam 
01778/2004/017/2009 e nem da pilha de estéril, uma vez que a expansão da retirada de 
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minérios se dará através do aumento do ritmo de trabalho, com o acréscimo de mais um 
turno. No entanto, tendo em vista o aumento do ROM este processo também contempla 
uma LP+LI da cava, pois a sua produção aumentará. A referida ampliação contempla as 
atividades realizadas nas cavas da Campina, Bocaina e Miguel Burnier bem como uma 
área adjacente, a Planta de Beneficiamento (p. 2 do Parecer Único CM N° 0182/2010). 
 
Consta do Anexo I do Parecer Único CM N° 0182/2010 a seguinte condicionante de 
compensação ambiental SNUC: 

2 - Protocolar na Gerência de Compensação Ambiental/Núcleo de 
Compensação Ambiental do Instituto Estadual de Florestas - IEF, 
solicitação de adendo ao processo de cumprimento da compensação 
ambiental, referente ao processo de ampliação da UTM e das cavas, 
de acordo com a Lei nº9985/2000 e Decreto Estadual nº 45.175/2009. 
 

Certificado LP+LI Nº 113/2010 para a ampliação das atividades de lavra a céu aberto com 
tratamento a úmido minério de ferro e unidade de tratamento de minerais – UTM na Mina 
Miguel Burnier, no município de Ouro Preto, DNPM 4575/1935, 5303/1948 e 5975/1956, 
concedido durante a decisão da URC Rio das Velhas, em 31 de maio de 2010. 
 

PA COPAM 01778/2004/021/2010 
 
Processo formalizado em 38/07/2010. 
 
Consta do FCEI (protocolo nº R075592/2010), que o empreendimento já possuía licença 
ambiental emitida pelo órgão ambiental competente (PA COPAM Nº 01778/2004/020/2009). 
 
Certificado LO Nº 274/2010 para o funcionamento da atividade de ampliação do 
empreendimento de lavra a céu aberto com tratamento a úmido - minério de ferro, no 
município de Ouro Preto, DNPM 4575/1935, concedido durante a decisão da URC Rio das 
Velhas, em 26 de outubro de 2010. 
 

PA COPAM 01778/2004/029/2012 
 
A empresa obteve Licença Instalação Nº 113 durante a 29ª Reunião Ordinária da Unidade 
Regional Colegiada Rio das Velhas do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM, 
realizada no dia 31 de maio de 2010, com condicionantes que seguem detalhadas abaixo 
(p. 2 do Parecer Único SUPRAM CM Nº 267/2012). 
 
Certificado LO Nº 168/2012, para o funcionamento da atividade de ampliação da unidade 
de tratamento de minério á úmido – UTM de 1,5 MTPA para 3,5 MTPA e lavra de minério 
de ferro, no município de Ouro Preto, conforme decisão da URC rio das Velhas, em reunião 
do dia 30/07/2012. 
 

 
A fl. 239 da pasta GCA/IEF N° 245 informa que os processos abaixo apresentados deverão 
ser analisados em conjunto por se tratar de atividades associadas: 
 

PA COPAM Nº 01778/2004/007/2007 
 
O Parecer Técnico não está digitalizado no Siam (protocolo nº 0435585/2007). 
 
Certificado LI N°112/2007, para barragem de rejeito e pilha, município de Ouro Preto, 
DNPM N°012.905/1935, concedido durante decisão da Câmara de Atividades Minerárias, 
em reunião do dia 27 de setembro de 2007. 
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PA COPAM Nº 01778/2004/015/2008 
 
Consta do FCEI (protocolo nº R008142/2008), que o empreendimento já possuía licença 
ambiental emitida pelo órgão ambiental competente (PA COPAM Nº 01778/2004/007/2007). 
 
O Parecer Único SUPRAM CM Nº 225/2008 consta das fls. 232 a 237 da pasta GCA/IEF nº 
245. Consta da página 12 do Parecer Único SUPRAM CM Nº 225/2008 a seguinte 
condicionante: 

3 - Firmar termo de compromisso para cumprimento da compensação 
Ambiental com a CPB, tão logo, a mesma tenha instrumentos legais para 
firmá-lo. 

 
Sobre o empreendimento, o Parecer Único SUPRAM CM Nº 225/2008, página 2, apresenta 
as seguintes informações: 

A atividade objeto de requerimento de LO refere-se a um sistema de 
disposição de rejeito da planta de beneficiamento de minério itabirítico de 
propriedade da Gerdau Açominas S/A, composto pela pilha de disposição de 
rejeito e dique de clarificação localizada na mina de Miguel Burnier em Ouro 
Preto. 
O sistema de disposição de rejeitos é uma infra estrutura necessária à 
disposição do rejeito gerado na planta de beneficiamento de minério de ferro 
para o processamento de finos estocados na área de Miguel Burnier. A 
operação deste sistema permitirá além da disposição controlada de rejeitos a 
recirculação de água de processo, insumo este fundamental ao 
beneficiamento de minério da planta de beneficiamento, pois reduz o volume 
de água vinda da captação necessário ao beneficiamento do minério. 
A pilha de disposição de rejeito possuirá altura prevista de 22 metros de 
altura, com um comprimento de crista de cerca de 145 metros. Já o dique de 
clarificação está previsto com uma altura de 15 metros, um comprimento de 
crista com cerca de 105 metros. A diferença entre as duas estruturas está 
nas características do material a ser armazenado e suas funcionalidades. 

 
Certificado LO N°198/2008, para barragem de contenção de rejeitos de resíduos, no 
município de Ouro Preto, concedido durante decisão da URC Rio das Velhas, em reunião 
do dia 27 de outubro de 2008. 
 

PA COPAM Nº 01778/2004/018/2009 
 
A atividade objeto da referida LP+LI refere-se ao alteamento da Barragem do Bocaina que 
faz parte do sistema de disposição de rejeito da planta de beneficiamento de minério 
itabirítico de propriedade da Gerdau Açominas S/A, composto pela barragem Bocaina 
localizada na mina de Miguel Burnier em Ouro Preto (p. 2 do Parecer Único SUPRAM CM 
Nº 340/2009). 
 
A Barragem Bocaina é uma infraestrutura necessária à disposição do rejeito gerado na 
planta de beneficiamento de minério de ferro para o processamento de finos estocados na 
área de Miguel Burnier. O alteamento da referida barragem será realizado de 5 em 5 
metros até atingir uma altura de 25m alcançando assim a elevação 1.295m, permitindo uma 
disposição controlada de rejeitos e a recirculação de água de processo, insumo este 
fundamental ao beneficiamento de minério da planta de beneficiamento, pois reduz o 
volume de água vinda da captação necessário ao beneficiamento do minério (p. 2 do 
Parecer Único SUPRAM CM Nº 340/2009). 
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A barragem Bocaina, após o seu alteamento alcançará uma altura de 55 metros de altura, 
com um comprimento de crista de cerca de 150 metros (p. 2 do Parecer Único SUPRAM 
CM Nº 340/2009). 
 
Conforme p. 12 do Parecer Único SUPRAM CM Nº 340/2009 (ver fls. 38 a 53 da pasta 
GCA/IEF nº 245), foi proposta a seguinte condicionante no referido processo: 

1 - Solicitar ao Instituto Estadual de Florestas/Gerência de 
Compensação Ambiental – IEF/GECAM cumprimento da 
compensação ambiental, de acordo com o Decreto 45.175/2009. 
Obs.: para fins de emissão da licença subseqüente, o cumprimento 
da compensação ambiental somente será considerado atendido após 
a assinatura do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental 
e publicação de seu extrato, conforme artigo 13 do referido Decreto. 

 
Certificado LP+LI N° 270/2009, para o alteamento da Barragem do Bocaina, DNPM 
4575/1935, no município de Ouro Preto, concedido durante decisão da URC Rio das 
Velhas, em reunião do dia 03 de novembro de 2009. 

 

PA COPAM Nº 01778/2004/025/2011 
 
Consta do FCEI (protocolo nº R020567/2011), que o empreendimento já possuía licença 
ambiental emitida pelo órgão ambiental competente (PA COPAM Nº 01778/2004/018/2009). 
 
A empresa obteve a licença ambiental (LP+LI) referente a esse empreendimento, em 03 de 
novembro de 2009, durante a 23ª Reunião Ordinária da Unidade Regional Colegiada Rio 
das Velhas/COPAM (p. 2 do Parecer Único SUPRAM CM Nº 171/2011).  
 
Certificado LO N° 104/2011, para o alteamento da Barragem do Bocaina, DNPM 
930.600/2009, no município de Ouro Preto, concedido durante decisão da URC Rio das 
Velhas, em reunião do dia 02 de maio de 2011. 
 

 
A fl. 353 da pasta GCA/IEF N° 92 informa que os processos abaixo apresentados deverão 
ser analisados em conjunto por se tratar de atividades associadas: 
 

PA COPAM N° 01778/2004/009/2007 
 
O Parecer Único SUPRAM CM Nº 034/2008, páginas 2 e 16, apresenta as seguintes 
informações sobre o empreendimento: 

O presente parecer de Licença Previa refere-se à Mina de Miguel 
Burnier de propriedade da Gerdau Açominas S/A, localizada no 
município de Ouro Preto Distrito de Miguel Burnier. 
A região de Miguel Burnier vem sendo alvo de lavra desde o final do 
século XIX, quando entrou em operação o forno de produção de gusa 
da Usina Wigg. Desde então se extraiu e peneirou minério de ferro na 
região em várias frentes de produção. 
A área em estudo possui estradas e acessos internos que interligam 
estas antigas frentes de produção, bem como uma infra-estrutura 
local com casas, escritório, refeitório, galpões e as instalações dos 
antigos fornos de produção de gusa. 
O empreendimento a ser licenciado contempla as seguintes 
estruturas. 
- Cava Bocaina; 
- Cava Campina; 
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- Cava Miguel Burnier; 
- Pilha de Estéril; 
- Barragem de Rejeito; 
- Vias principais e acessos de serviço; 
- Rejeitoduto; 
- Estruturas de apoio; 
A Gerdau Açominas pretende licenciar as atividades de extração 
mineral de minério de ferro em Miguel Burnier para uma taxa de 
extração de 1,5 milhões de toneladas/ano. 
Considerando essa taxa de extração, a mina terá uma vida útil de 
aproximadamente 120 anos. 
O empreendimento em analise está inserido nos processos 
administrativos DNPM’s nº 5303/1948, 4575/1935 e 5975/1956. 
O minério extraído será direcionado para usina de beneficiamento de 
minério instalada no Complexo Minerário de Miguel Burnier. Ressalta-
se que esta usina de beneficiamento possui Licença de Operação 
segundo processo administrativo COPAM nº 01778/2004/014/2007. 
[...]. 
O rejeito será transportado por tubulação a partir de bombeamento 
com origem na usina de beneficiamento de rejeito (rejeitoduto). Sua 
disposição se dará por espigotamento a partir da crista do maciço, 
prevendo-se alteamentos por montante a cada 10 m. 

 
Consta da p. 40 do Parecer Único SUPRAM CM Nº 034/2008 a seguinte condicionante de 
compensação ambiental: 

 10 – Atender à compensação ambiental e florestal conforme 
determinado pela CPB (Câmara de Proteção à Biodiversidade e de 
Áreas Protegidas). [ver verso da fl. 33 da pasta GCA/IEF Nº 92).  

 
Certificado LP N° 017/2008, para a fase preliminar do planejamento da lavra a céu aberto  
com tratamento a úmido – minério de ferro, no município de Ouro Preto, DNPM 5303/1948, 
4575/1935 e 5975/1956, concedido durante decisão da URC Rio das Velhas, em reunião do 
dia 25 de março de 2008. 
 

PA COPAM N° 01778/2004/016/2008 
 
Consta do FCEI (protocolo nº R050494/2008), que o empreendimento já possuía licença 
ambiental emitida pelo órgão ambiental competente (PA COPAM Nº 01778/2004/009/2007). 
 
O Parecer Único SUPRAM CM N° 041/2009 consta das folhas 35 a 60 da pasta GCA/IEF 
Nº 92.  
 
Certificado LI N° 051/2009, para a atividade de extração mineral de minério de ferro a uma 
taxa de extração de 1,5 milhões de toneladas/ano, no município de Ouro Preto, concedido 
durante decisão da URC Rio das Velhas, em reunião do dia 30 de março de 2009. 
 

PA COPAM N° 01778/2004/017/2009 
 
Consta do FCEI (protocolo nº R207899/2009), que o empreendimento já possuía licença 
ambiental emitida pelo órgão ambiental competente (PA COPAM Nº 01778/2004/016/2008). 
 
O Parecer Único SUPRAM CM N° 217/2009 consta das folhas 65 a 71 da pasta GCA/IEF 
Nº 92.  
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Certificado LO N° 172/2009, para obras de infraestrutura (pátios de resíduos, produtos e 
oficinas), lavra a céu aberto com tratamento a úmido – minério de ferro e estradas para 
transporte de minério, no município de Ouro Preto, DNPM’s 5303/1948, 4575/1935 e 
5975/1956, concedido durante decisão da URC Rio das Velhas, em reunião do dia 
27/07/2009. 

PA COPAM N° 01778/2004/024/2011 
 
O Parecer Único SUPRAM CM Nº 235/2011, página 2, apresenta informações importantes 
sobre o empreendimento vejamos: 

O presente Parecer Único tem por objetivo subsidiar o julgamento do 
pedido de Licença de Operação - LO para a barragem de contenção 
de rejeitos denominada Barragem dos Alemães, componente do 
conjunto de estruturas da Mina de Miguel Burnier de propriedade da 
Gerdau Açominas S/A. Esta barragem está totalmente inserida no 
município de Ouro Preto/MG. 
O empreendimento obteve a Licença Prévia - LP em 25/03/2007, por 
meio do Processo Nº 01778/2004/009/2007 e a Licença de Instalação 
- LI em 30/03/2009, Processo COPAM Nº 1778/2004/016/2008. 
 

No referido Parecer, página 7, também se destaca a seguinte informação: 
Foi fixado na LP o atendimento das compensações ambiental e 
florestal. Foi protocolado no núcleo de compensação ambiental do 
IEF, sob o nº S179950/2009 em 27/01/2009 ofício manifestando 
interesse em firmar o termo de compromisso de compensação 
ambiental e florestal. O empreendedor foi orientado a aguardar 
convocação por parte do IEF. 
 

A Licença de Operação para a atividade barragem de contenção de rejeitos/resíduos em 
Ouro Preto foi concedida pela URC Rio das Velhas em 30 de maio de 2011. 
 

PA COPAM N° 01778/2004/032/2012 
 
Conforme apresentado na página 2 do Parecer Único SUPRAM CM Nº 354/2012, a 
empresa obteve LP sob o Certificado Nº 17 para atividades de lavra a céu aberto com 
tratamento a úmido – minério de ferro, pilhas de rejeito/estéril, barragem de rejeito, vias 
principais e acesso de serviços, rejeitoduto e estruturas de apoio (ver verso da folha 329 da 
Pasta GCA/IEF Nº 92).  
 
  
Certificado LO Nº 221/2012, para o funcionamento da atividade pilha de rejeito/estéril, 
município de Ouro Preto, DNPM 930.600/2009, concedido durante a reunião da URC Rio 
das Velhas realizada em 24/09/2012.  
 

 
A fl. 133 da pasta GCA/IEF N° 722 informa que os processos abaixo apresentados deverão 
ser analisados em conjunto por se tratar de atividades associadas: 
 

PA COPAM N° 01778/2004/004/2005 
 
Conforme apresentado no Parecer Técnico DIMIM/FEAM Nº 019/2006, página 1, o 
empreendimento objeto de licenciamento refere-se a uma planta de beneficiamento de 
minério de ferro e sistema de disposição de rejeito em pilha localizado numa área situada a 
aproximadamente 4,7 km de distância (ver fl. 18 da pasta GCA/IEF Nº 722). 
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Certificado LP Nº 028/2006, para a fase preliminar do planejamento da lavra e 
beneficiamento de minério de ferro – Mina de Miguel Burnier, DNPM 4575/1935, concedida 
pela Câmara de Atividades Minerárias em 29/06/2006. 
 
Conforme Planilha VR do empreendimento licenciado via PA COPAM Nº 
01778/2004/004/2005, “não há condicionante de compensação ambiental para este 
processo, contudo através do Ofício 16/2013 [...] a Gerdau se posisiciona a favor da 
continuidade da análise do processo de compensação mesmo sem a condicionante”. 
 

PA COPAM N° 01778/2004/006/2006 
 
Consta do FCEI (protocolo nº F039911/2006), que o empreendimento já possuía licença 
ambiental emitida pelo órgão ambiental competente (PA COPAM Nº01778/2004/004/2005). 
 
Não foi possível obter o Pareceres Técnico junto ao Siam protocolo nº 0262915/2007.  
 
Certificado LI Nº 083/2007, para lavra e beneficiamento de minério de ferro - Mina de 
Miguel Burnier, DNPM° 4.575/1935, conforme decisão da Câmara de Atividades Minerárias, 
em reunião do dia 30 de agosto de 2007. 
 

PA COPAM N° 01778/2004/014/2007 
 
Consta do FCEI (protocolo nº R068655/2007), que o empreendimento já possuía licença 
ambiental emitida pelo órgão ambiental competente (PA COPAM Nº 01778/2004/006/2006). 
 
Não foi possível obter o PRAD junto ao Siam. 
 
Certificado LO Nº 315/2007, para Unidade de Tratamento Minerais – Mina de Miguel 
Burnier – UTM, DNPM Nº 004575/1935, concedida pela Câmara de Atividades Minerais em 
reunião do dia 25/10/2007. 

 
Conforme Ata de Reunião realizada em 28 de outubro de 2012, os processos relativos as 
pastas GCA Nsº  92, 245, 721, 722 e 723 deveriam ser tratados individualmente, sendo que 
as pastas 245 e 721 seriam apensados e tratados num único parecer (ver fl. 82 da Pasta 
GCA/IEF Nº 92). O presente parecer engloba todas essas pastas, sendo que cada item da 
planilha GI apresenta uma conclusão individualizada para cada PA COPAM de interesse. 
Destaca-se, entretanto, que, em virtude dos impactos cumulativos e sinérgicos entre as 
diferentes atividades da mesma área, muitas conclusões são similares.  

Impacto Cumulativo: “(...) derivado da soma de outros impactos ou de 
cadeias de impacto de que se somam, gerados por um ou mais de um 
empreendimentos isolados, porém contíguos, num mesmo sistema 
ambiental. Impacto no meio ambiente resultante do impacto 
incremental da ação quando adicionada a outras ações, passadas, 
presentes e futuras, razoavelmente previsíveis” (MINISTÉRIO DO 
MEIO AMBIENTE, 2002, p. 86)1. 
Impacto Sinérgico: Resultado de interações de outros impactos 
diferentes incidentes em um mesmo fator ambiental, podendo ou não 
estarem associados a um mesmo empreendimento e/ou atividade que 
ocorrem em uma mesma área. Para determinados autores, o 

                                                 
1 Disponivel em : http://avaliacaodeimpacto.org.br/wp-content/uploads/2014/11/Sess%C3%A3o-15-Andressa-

de-Oliveira-Spata.pdf. Acesso em 26 dez. 2018. 
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sinergismo é uma das formas de tipificação da acumulação (ou 
cumulatividade) de impactos1. 

 
Maiores especificações acerca deste empreendimento constam das Pastas GCA/IEF Nsº 
92, 245, 721 e 723 – compensação ambiental SNUC. 
 
2.2 Caracterização da área de Influência  
 

O EIA do PA COPAM Nº 01778/2004/009/2007, páginas 83 a 85, apresenta as seguintes 
informações sobre as áreas de influência do empreendimento: 

Área Diretamente Afetada - ADA 
A ADA é definida como sendo os contornos finais das áreas previstas 
para lavra, área do reservatório do alteamento da barragem de rejeito, 
incluindo o traçado do rejeitoduto, e pilha de estéril. Conforme 
definição conceitual, esta área, juntamente com a área de entorno 
(AE), compõem a área de Influência Direta - AID. 
Área de Entorno - AE 
Foi considerada AE aquela que ocorre nas regiões próximas ao 
empreendimento, que poderão sofrer impactos diretos em função da 
implantação e operação da mina. 
O plano diretor das minas engloba o divisor das bacias do Rio das 
Velhas e Rio Paraopeba. 
Assim, a AE considerada para o meio físico, engloba na sua parte 
nordeste a ADA da futura barragem dos alemães, incluindo o traçado 
do rejeitoduto, e trecho de APP do córrego dos Alemães 
imediatamente a jusante ao barramento. 
A área de entorno das futuras cavas de Miguel Burnier, Campina e 
Bocaina, inclui as ADAs destas e tem seus limites N-NE, S, E e O 
definidos como sendo o início da APP do córrego Lagoa dos Porcos 
ao norte, a margem esquerda do córrego Bocaina. 
Atravessa o limite de sub bacias ao sul, acompanhando a margem 
esquerda da APP do ribeirão Burnier a leste e na sua parte oeste 
como sendo a parte mais a montante da micro bacia do córrego 
Buraco dos Lobos. 
A área de entorno da futura pilha de estéril engloba a ADA da mesma 
e, como a pilha está localizada em um limite de sub bacias, a AE se 
estende até a margem direita do córrego Buraco de Lobos (limite 
norte), até o encontro com o córrego Carro Quebrado, seguindo a 
margem direita a jusante (limite sul), até encontrar a cabeceira de um 
afluente deste córrego que está presente na parte oeste da ADA. 
Sendo que este mesmo atravessa a ADA da pilha. 
Área de Influência Indireta - AII 
A Área de Influência Indireta foi definida englobando a AID (ADA + AE) 
de todo o plano diretor, as micro-bacias do córrego Buraco dos Lobos 
(limite oeste), córrego Bocaina e prossegue através do divisor de 
águas, abrangendo a área a montante da sub-bacia do ribeirão Burnier 
até o encontro do limite (limite leste) desta sub-bacia com a sub-bacia 
onde está presente o ribeirão Colônia. 
Em sua parte N-NE a AII abrange a AE da barragem dos alemães, 
contornando a mesma, diferenciando somente e seu limite mais a 
jusante, que foi marcado como sendo o encontro deste córrego com o 
ribeirão do Mango. 
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Fonte: Figura 5.1, EIA do PA COPAM Nº 01778/2004/009/2007. 
 
Figura 1 – Área de influência do meio físico e biótico. 
 
O EIA do PA COPAM Nº 01778/2004/020/2009, páginas 87 a 90, apresenta as seguintes 
informações sobre as áreas de influência do empreendimento: 

O empreendimento será executado nas imediações instalações já 
existentes, na subbacia do ribeirão Burnier. Portanto, considera-se 
como AII, para os estudos dos meios físico e biótico, a área envolvida 
por essa microbacia, [...]. 
[...], a delimitação da Área de Influência Direta (AID) para os Meios 
Físico e Biótico do empreendimento em questão é definida como o 
entorno do conjunto das terras que serão utilizadas pelas estruturas 
que serão incrementadas na ampliação da UTM de Miguel Burnier. 
Seu perímetro é definido, portanto, pelo raio de 300 metros a partir da 
área ocupada pelo empreendimento proposto. [...]. 
A área a ser diretamente afetada pela implantação dos 
empreendimentos em pauta corresponde a uma superfície 
relativamente reduzida, se comparada às dimensões de outros 
empreendimentos em atividades minerárias, haja vista a UTM estar 
instalada, necessitando apenas da adição do Concentrado Magnético, 
minorando assim os impactos inerentes a tais obras. 
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Fonte: Desenho EIA APMB 03 – Área de Influencia Indireta – Meios Físico e Biótico, PA 
COPAM Nº 01778/2004/020/2009. 
 
Figura 2 – Área de influência indireta do meio físico e biótico. 
 
No tocante a atividade licenciada via PA COPAM Nº 01778/2004/004/2005, com relação as 
suas áreas de influência, no RCA localizamos apenas referências: 

[...]. Na área de influência indireta é provável a ocorrência de jacuaçu 
(Penelope obscura), conforme distribuição geográfica da espécie. 
[página 60]. 
[...]. 

Algumas espécies de mamíferos utilizam com certa freqüência os 
habitats disponíveis na área de influência direta do 
empreendimento, [...]. [página 64]. 
[...]. 
[...]. As demais espécies registradas deslocam -se pela área de 
influência indireta, sendo observadas cruzando as estradas de acesso, 
na borda da mata ou em áreas campestres, conforme informações de 

moradores locais. [...]. A ocorrência de grandes mamíferos como 
lobo-guará e onça-parda foi confirmada para a área de influência 
indireta. [página 64]. 
[...]. 

Na área de influência foram registradas cinco espécies de 
mamíferos ameaçados no Estado de Minas Gerais (Machado et al 
1998): [...]. [página 64]. 

 
No tocante a atividade licenciada via PA COPAM Nº 01778/2004/007/2007, com relação as 
suas áreas de influência, no RCA também localizamos apenas referências. 
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O RCA do PA COPAM Nº 01778/2004/018/2009, páginas 17 e 18, apresenta as seguintes 
informações sobre as áreas de influência do empreendimento: 

6.1.1. Área de Influência Indireta (AII) _ Meios Físico e Biótico 
A área de influência indireta, do ponto de vista físico e biótico, fica aqui 
entendida, como as possíveis interações físicas e bióticas, inserida 
dentro dos limites da parte da bacia hidrográfica mapeada e estudada, 
ou seja, desde as cabeceiras do ribeirão Burnier até o ponto onde 
deságua no Ribeirão Soledade, tributário do Rio Maranhão. Os 
córregos Carro Quebrado e Buraco dos Lobos estão próximos da área 
da barragem, porém pertencem à mesma micro-bacia, de forma que, 
segundo o critério adotado, não foi considerada como área de 
influência indireta. 
[...]. 
6.1.2. Área de Influência Direta - AID 
Para a delimitação da área de influência direta, foi considerado, o 
conjunto de terras inseridas no nível AID que, além de conter a área 
diretamente Impactada (ADI), abrange também, áreas não utilizadas e 
que não foram modificadas, mas que estarão, devido à sua 
proximidade com a área diretamente impactada, sob constantes 
perturbações, causadas pela movimentação de máquinas e veículos, 
aumento do nível de ruídos, poeiras e também, pela presença 
humana. Em outras palavras, pode-se dizer que, a área de influência 
direta, em tese, é aquela porção de terra, inserida a partir da antiga 
Estação de Miguel Burnier até as proximidades da Mina da Lucape 
Siderurgia. 
6.1.3. Área Diretamente Impactada - ADI 
Foi considerada como área diretamente impactada, a área que será 
atingida de forma direta pelo sistema de disposição de rejeito. 
Portanto, a área diretamente afetada é representada pelas áreas 
ocupadas pelos reservatórios e pelos maciços das duas barragens, 
bem como as áreas de intervenção do sistema de drenagem pluvial, 
tubulações de transporte de rejeito e adução de água clarificada para a 
ITM e estradas de acesso. 

 
O mapa abaixo foi apresentado pelo empreendedor visando justamente a compensação 
ambiental da Mina como um todo. 
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Fonte: fl. 219 da Pasta GCA/IEF Nº 723. 
 
Figura 3 – Áreas de Influência da Mina Miguel de Burnier.  

 
2.3 Impactos ambientais  

  

Considerando que o objetivo primordial da Gerência de Compensação Ambiental do IEF é, 

através de Parecer Único, aferir o Grau de Impacto relacionado ao empreendimento, 

utilizando-se para tanto da tabela de GI, instituída pelo Decreto 45.175/2009, ressalta-se 

que os “Índices de Relevância” da referida tabela nortearão a presente análise. 

 

Conforme disposto no Decreto supracitado, para fins de aferição do GI apenas devem ser 

considerados os impactos gerados, ou que persistirem, em período posterior a 19/07/2000, 

quando foi criado o instrumento da compensação ambiental.  

 

Ocorrência de espécies ameaçadas de extinção, raras, endêmicas, novas e 
vulneráveis e/ou interferência em áreas de reprodução, de pousio ou distúrbios de 
rotas migratórias. 
 
Ao analisarmos as informações constantes do EIA integrante do PA COPAM Nº 
01778/2004/020/2009, página 132, verificamos que existe a potencialidade de espécies 
ameaçadas de extinção na área de influência do empreendimento, vejamos: 

Os fragmentos florestais existentes no entorno do empreendimento 
são um ambiente propício para a comunidade de mamíferos, tendo em 
vista o alto grau de preservação desses. Tais elementos tornam-se 
atraentes para os animais que buscam abrigos, alimentos e água. [...]. 
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As espécies de provável ocorrência na área de influência são 
representadas por Cuniculus paca (Paca), Callithrix penicillata (Mico-
estrela), Cerdocyon sp. (Raposa-domato), Chrysocyon brachyurus 
(Lobo-guará), Dasyprocta sp. (Cutia), Dasypus sp. (Tatu), Didelphis 
albiventris (Gambá), Felix sp. (Gato-do-mato), Hydrochoerus 
hydrochoeris (Capivara), Leopardus pardalis (Jaguatirica), Leopardus 
sp. (Gato-domato), Mazama americana (Veado-mateiro), Oryzomys 
subflavus (Rato de cana). 

 
Por exemplo, as espécies Leopardus pardalis e Chrysocyon brachyurus estão listadas na 
DN COPAM N° 147/2010 na categoria VU. 
 
O RCA do PA COPAM Nº 01778/2004/007/2007, página 63, também apresenta essas e 
outras espécies ameaçadas de extinção na área de influência do empreendimento, vejamos: 

Na área de influência foram registradas cinco espécies de mamíferos 
ameaçados no Estado de Minas Gerais (Machado et al 1998): duas na 
categoria vulnerável, o sauá (Callicebus personatus) e o lobo-guará 
(Chrysocyon brachyurus), uma na categoria em perigo, o tamanduá-
de-colete (Tamandua tetradactyla), duas criticamente em perigo de 
extinção, a jaguatirica (Leopardus pardalis) e o puma (Puma concolor). 
Destas, apenas o sauá, espécie também endêmica da Mata Atlântica, 
foi registrado no ambiente florestal da ADA, na área da Campina, 
sendo que também deve ocorrer em outro fragmento da área de 
influência indireta. O lobo-guará, o puma e a jaguatirica são animais 
que percorrem grandes distâncias diariamente e deslocam-se entre os 
habitats disponíveis nas áreas de influência indireta, em busca de 
alimento. 

 
O próprio EIA do PA COPAM Nº 01778/2004/009/2007 inclui espécies ameaçadas de 
extinção. Vejamos um recorte do Quadro 6.32, página 241.  
 

 

 

 
 

  
O RCA do PA COPAM Nº 01778/2004/004/2005, página 64, é claro quanto a esse item da 
planilha GI, vejamos: 

Na área de influência foram registradas cinco espécies de mamíferos 
ameaçados no Estado de Minas Gerais (Machado et al 1998): duas na 
categoria vulnerável, o sauá (Callicebus personatus) e o lobo-guará 
(Chrysocyon brachyurus), uma na categoria em perigo, o tamanduá-
de-colete (Tamandua tetradactyla), duas criticamente em perigo de 
extinção, a jaguatirica (Leopardus pardalis) e o puma (Puma concolor) 
[...]. 
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Considerando que essas espécies se deslocam por amplos territórios, considerando que as 
diversas atividades da Mina de Miguel Burnier acarretam impactos cumulativos e sinérgicos 
que intereferem com as populações dessas espécies, não se justifica uma consulta 
exaustiva a todos os estudos ambientais de todos os PA’s COPAM da mina visando 
identificar as mesmas espécies impactadas. Assim, o presente Parecer apresenta as 
seguintes conclusões com relação ao presente item: 
 

PA COPAM Ocorrência de espécies ameaçadas de 
extinção, raras, endêmicas, novas e 
vulneráveis e/ou interferência em áreas 
de reprodução, de pousio ou distúrbios 
de rotas migratórias 

01778/2004/009/2007 Sim 

01778/2004/007/2007 & 
01778/2004/018/2009 

Sim 

01778/2004/004/2005 Sim 

01778/2004/020/2009 Sim 

 

Introdução ou facilitação de espécies alóctones (invasoras)  
 

“As espécies exóticas são aquelas que, independentemente de serem 
ornamentais ou não, têm origem em outro território (BIONDI, 2004). 
Espécies exóticas invasoras são aquelas que ocorrem numa área fora 
de seu limite natural historicamente conhecido, como resultado de 
dispersão acidental ou intencional por atividades humanas. 
Atualmente, as espécies exóticas invasoras são reconhecidas como a 
segunda causa mundial para a perda de diversidade biológica, 
perdendo apenas para a destruição de habitats e a exploração 
humana direta. Essas espécies, quando introduzidas em outros 
ambientes, livres de inimigos naturais, se adaptam e passam a 
reproduzir-se a ponto de ocupar o espaço de espécies nativas e 
produzir alterações nos processos ecológicos naturais, tendendo a se 
tornar dominantes após um período de tempo mais ou menos longo 
requerido para sua adaptação (ZILLER et al., 2004). 2 

 
Conforme apresentado no PCA, protocolo Siam Nº  0672045/2008, no relatório que 
apresenta uma síntese dos estudos realizados para elaboração do projeto executivo da 
Barragem dos Alemães, páginas 36 e 37, o empreendimento contempla o plantio de 
gramíneas exóticas invasoras vejamos: 

Visando a proteção do talude da barragem, será utilizada na sua 
cobertura placas de grama. Seu uso permitirá a proteção das faces 
dos taludes contra o impacto de chuva, contribuirá para a estruturação 
do solo e evitará a formação de sulcos e arraste de material.  
[...]. 
Nos taludes de aterros e banquetas, o plantio será a lanço, 
manualmente e nas demais áreas, através de plantio convencional 
mecanizado. Somente nos taludes de corte prevê-se a aplicação de 
hidrossemeadura. 
[...]. 

                                                 
2 BIONDI, D.; PEDROSA-MACEDO; J. H. Plantas invasoras encontradas na área urbana de Curitiba (PR). FLORESTA, 
Curitiba, PR, v. 38, n. 1, p. 129-130, jan./mar. 2008. Disponível em: http://revistas.ufpr.br/floresta/article/download/11034/7505. 
Acesso em: 13 jun. 2017. 
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A mistura a ser aspergida nas áreas preparadas constará de uma 
solução nutritiva de calcário/gesso, fosfato, acrescido de NPK mais 
uma mistura de sementes, a saber: 
-calcário .......................................................................................3,0 t/ha 
-gesso..........................................................................................0,6 t/ha 
-fosfato natural.............................................................................0,6 t/ha 
-formulado 10.30.10.....................................................................0,3 t/ha 
-gramíneas ................................................................................30 kg/ha 
-leguminosas .............................................................................20 kg/ha 
[...]. 

 
Ainda conforme o PCA, protocolo Siam Nº  0672045/2008, no Plano de Reabilitação de 
Áreas Degradadas, datado de junho de 2008, página 14, é apresentada a seguinte 
informação: 

Sementes e insumos serão aplicados no início da época chuvosa. 
Serão usadas sementes de braquiária, azevem e capim-jaraguá nas 
quantidades estabelecidas no quadro 9.6. 
 
QUADRO 9.6- Espécies e quantidades a serem usadas na 
semeadura. 
 
 

 
 
 
 
No tocante ao PA COPAM Nº 01778/2004/006/2006, o PCA, página 20, também prevê a 
utilização de gramíneas invasoras: 

Sementes e insumos serão aplicados no início da época chuvosa. 
Serão usadas sementes de braquiária, azevem e capim-jaraguá nas 
quantidades estabelecidas no quadro 2.6. O insumo deverá ser 
elaborado a partir das análises de solo feitas previamente. 
 

 
 
 
 
 
 
O PCA do PA COPAM Nº 01778/2004/018/2009, página 87, também prevê a introdução de 
espécies invasoras, vejamos: 

Nos sulcos abertos será aplicada uma mistura heterogênea de 
sementes e adubo fosforado, 30g por metro linear de sulco. As 
sementes, na mistura indicada a seguir, serão aplicadas em conjunto a 
10g por metro linear de sulco. A proporção de peso entre adubos e 
sementes é, portanto de 1:3. Farão parte da mistura de sementes as 
espécies listadas no Quadro 8.4 a seguir (porcentagem por peso 
aplicado). 
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Quadro 8.4 – Espécies indicadas para semeadura manual em 
sulcos rasos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na adequação do taludes em corte e aterro, sabemos que a medida de revegetação tem 
como objetivo o  restabelecimento das condições físicas e visuais da área afetada pela 
mineração. Sabemos que as gramíneas normalmente utilizadas são na maioria exóticas de 
grande poder germinativo.  
A espécie Melinis minutiflora (capim-gordura), por exemplo, apresenta alto potencial invasor, 
colocando em risco as áreas em que é empregada. ROSSI (2010)3 apresenta algumas 
informações sobre essa planta que merecem ser destacadas: 
- Habitat natural: leste da África. 
- Planta herbácea e baixa (podendo atingir 1m ou mais), que possui pelos glandulares na 
folhagem, os quais exsudam um óleo essencial de cheiro característico. 
- Pertence a família Poaceae (Gramínea).  
- É muito agressiva, sendo um problema em diversos países do mundo devido a sua forte 
capacidade de invasão. 
- Nessa espécie verifica-se a maioria das características relacionadas com o potencial de 
invasão das plantas.  
- Não somente desloca a flora nativa: há uma tendência no aumento “da frequência de 
fogo, da extensão das áreas queimadas e da intensidade de fogo” nas áreas naturais 
invadidas por esta planta.  
- No final da década de 70 e início de 80, o capim-gordura foi bastante utilizado nos 
trabalhos de recuperação de áreas degradadas resultantes das atividades de mineração, 
construção de estradas, hidroelétricas e barragens. 
 
Dentre as consequências da introdução de plantas exóticas, STILING (1999)4 destaca a 
redução das plantas nativas pela competição, bem como, levanta outras conseqüências 
indiretas, tais como, disseminação de parasitas e doenças de espécies exóticas para 
espécies nativas, mudanças genéticas das espécies nativas por hibridação com espécies 
exóticas, alterações abióticas e mudanças no regime do fogo. Esses efeitos são mais 
preocupantes em ambientes que incluem vegetação de campo e campo rupestre. 
 
O Parecer Técnico do Escritório Regional Centro Sul – IEF – Barbacena Nº 009/2007, 
indexado ao Processo IEF Nº 09010000901/2006, o qual foi obtido no Siam junto aos 
documentos do PA COPAM N° 01778/2004/007/2007, apresenta uma informação relevante 
com uma chave de análise para o referido item da planilha GI vejamos: 

Como consequência, a intervenção na vegetação desencadeará a 
afugentação e a introdução de novas espécies em áreas que não 

                                                 
3 ROSSI, R. D. et al. Capim-gordura, invasão biológica, conservação do cerrado e regime de fogo. 

MG.BIOTA, Belo Horizonte, v.3, n.3, ago./set. 2010. 

4 STILING, Peter. Ecology Theories and Applications. 3.ed. New Jersey: Pratice Hall, 1999. p. 429-441. 
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sofreram alteração na sua paisagem, levando à super população e 
competição por abrigo e alimento. [página 4]. 

 
É fato que a supressão de novas áreas e a intereferência na vegetação favorecem ainda 
mais os processos de introdução. Considerando que todas as atividades/PA’s COPAM 
analisados geram no mínimo interferência na vegetação, é possível afirmar que 
indiretamente facilitam a introdução de espécies alóctones. Assim, no tocante ao presente 
item, a Mina de Miguel Burnier acarreta impactos diretos e indiretos.  
 
Considerando os princípios da precaução e da prevenção, considerando os riscos 
envolvidos com a introdução de uma espécie exótica, considerando a escassez de politicas 
publicas referentes ao controle de espécies invasoras no âmbito do Estado de Minas Gerais, 
considerando o caráter educativo dos pareceres do Sisema, considerando o principio In 
dubio pro natura, considerando a fragilidade da análise referente ao tema “invasão biológica” 
no âmbito da regularização ambiental em Minas Gerais, considerando que a invasão 
biológica é a segunda maior causa de extinção de espécies em nível mundial, esse parecer 
opina pela marcação do item “Introdução ou facilitação de espécies alóctones (invasoras)”.  
 

PA COPAM Introdução ou facilitação de espécies 
alóctones (invasoras) 

01778/2004/009/2007 Sim 

01778/2004/007/2007 & 
01778/2004/018/2009 

Sim 

01778/2004/004/2005 Sim 

01778/2004/020/2009 Sim 

 
 

Interferência/supressão de vegetação, acarretando fragmentação de ecossistema 
especialmente protegido 
 
Conforme o mapa “Limite dos Biomas – Lei Federal N° 11428/2006”, o empreendimento 
encontra-se totalmente no domínio do bioma Mata Atlântica. 
 
Conforme o mapa “Cobertura Florestal”, a ADA, AID e AII da Mina de Miguel Burnier 
interceptam fragmentos de floresta estacional semidecidual montana, campo rupestre e 
campo. 
 
O EIA do PA COPAM Nº 01778/2004/009/2007, páginas 356 a 358 não deixa duvidas da 
ocorrência de impactos relativos a esse item, vejamos: 

Durante a implantação do empreendimento ocorrerão os impactos de 
maior expressividade sobre a biota local. Nesta fase prevemos a 
supressão de vegetação, a realização de cortes a aterros e alteração 
nas áreas de recarga das drenagens superficiais influenciadas. 
Essas atividades podem gerar os seguintes impactos: 
Diminuição da abundância e riqueza de espécies. 
Supressão de habitats. 
Fragmentação e isolamento de áreas naturais (perda de 
conectividade). 
7.3.2.1 - Diminuição da abundância e riqueza de espécies. 
Esse impacto pode atingir todos os grupos da fauna, contudo a 
herpetofauna é especialmente susceptível a essa alteração. Isso 
ocorre por conta dos habitats específicos em que são encontrados e 
por que são animais de mobilidade restrita. 



  

Página 21 de 65 

 

Outro componente da biota que é diretamente atingido pela perda de 
diversidade é a flora, principalmente a vegetação encontrada na ADA. 
Cabe informar que esse impacto poderá ser pronunciado na área de 
instalação da barragem de rejeito. Visto que se trata de uma formação 
florestal associada ao Córrego dos Alemães, ambiente propicio a 
manutenção de anuros. 
Dessa forma esse impacto foi descrito como direto, de intensidade 
alta, abrangência local, criticamente significante. Esse impacto tende a 
se manter durante a operação das minas . 
[...]. 
7.3.2.1 - Supressão de habitats. 
As supressões de habitats é um impacto proveniente principalmente 
do desmatamento, e em segundo plano do assoreamento e 
descaracterização de cursos d’água. 
Os principais componentes do meio biótico afetados por esse impacto 
são as aves e mamíferos, por serem animais que possuem uma 
capacidade de locomoção que permite se esquivar da operação de 
desmate. 
Os anfíbios e peixes também são afetados pela perda de habitat em 
termos de carreamentos e descaracterização das calhas, a jusante 
das intervenções. 
O diagnóstico biótico não identificou aves ameaçadas de extinção, 
contudo o mesmo encontrou um grupo de Callicebus personatus, 
citados vulneráveis, na floresta locada na ADA da barragem. 
Tendo em vista o acima citado, esse impacto foi considerado como 
direto, muito alto, de abrangência local, significância catastrófica, 
tendendo a manutenção do impacto durante a vida do 
empreendimento e passível de reversibilidade. 
[...]. 
7.3.2.3 - Fragmentação e isolamento de áreas naturais (perda de 
conectividade) 
A fragmentação e isolamento de áreas naturais atingem todos os 
grupos dentro do meio biótico. Dependendo do grupo analisado esse 
impacto pode ser mais pronunciado, contudo de maneira geral isso 
gera o isolamento de populações e possíveis exposições de genes 
recessivos deletérios.  
Além disso, a perda da conectividade entre áreas naturais (florestas e 
campos) pode levar a diminuição significativa da capacidade suporte 
das mesmas. 
[...]. 

 
O EIA do PA COPAM Nº 01778/2004/020/2009, páginas 165 e 166, aponta interferências na 
vegetação nativa relacionadas a esse item da planilha GI, vejamos: 

As atividades antrópicas, de maneira geral, ocasionam a perda 
da biodiversidade vegetal característica do ambiente, perda de 
agentes polinizadores e dispersores de sementes, influenciando 
também na diminuição da oferta de recursos e áreas de abrigo 
para a fauna local. O trânsito de veículos e a geração de 
vibrações e ruídos (em ambas as fases do empreendimento) são 
fatores que poderão contribuir para o afugentamento da fauna 
local para áreas vizinhas. 
A geração de poeiras resulta na dificuldade de trocas gasosas 
para as plantas nos limites dos empreendimentos, devido ao 
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bloqueio dos estômatos, com possíveis consequências danosas 
por reações emergentes do pó e outros elementos naturais 
sobre as folhas, provocando a diminuição de capacidade 
fotossintética. 
O efeito sobre os recursos hídricos e a vegetação associada às 
drenagens assume um aspecto relevante, uma vez que o 
carreamento de sedimentos pela ação dos ventos, podem 
comprometer a manutenção da flora e fauna associadas a estes 
ambientes. 
[...]. 
A iluminação noturna afeta não só o homem, causando estresse, 
insônia, distúrbios comportamentais, etc. Como também os 
animais noturnos e diurnos. A fauna e flora, bem como o ser 
humano, tem um ciclo natural que pode ser drasticamente 
afetado pela invasão luminosa. Alguns animais diurnos podem 
ser beneficiados pela extensão de horário, outros têm o seu 
sono prejudicado e sua sobrevivência afetada, outros animais, 
de hábito noturno são afetados por precisarem da escuridão 
para a sua estratégia de vida, outros tiram partido da luz artificial 
para estender sua reprodução. 
A iluminação inadequada usada de forma intensa está se 
refletindo de forma nociva ao ecossistema: alterando o 
fotoperíodo de plantas, prolongando a fotossíntese induzida pela 
luz artificial; atraindo espécies, levando a diminuição do número 
de indivíduos; desequilibrando as espécies, já que algumas são 
cegas a certa longitude de onda de luz e outras não, assim as 
predadoras podem prosperar enquanto se extinguem as 
depredadas; diminuição de insetos, alterando a polinização das 
plantas; criando barreiras visuais que restringirão a possibilidade 
de circulação de pequenos mamíferos; desnorteando espécies 
de aves migratórias, alterando os percursos tradicionais. 

 
Interferências diretas foram necessárias ao empreendimento licenciado via PA’s COPAM 
Ns° 01778/2004/007/2007 e 01778/2004/015/2008, conforme observa-se do Parecer 
Técnico IEF Nº 009/2007, indexado ao Processo IEF Nº 09010000901/06, página 2: 

A Gerdau Açominas S.A. requer autorização para em área de 
preservação permanente e supressão da vegetação, totalizando 12,14 
ha, inserida no Complexo Minerário Miguel Burnier, localizada no 
município de Ouro Preto-MG.  

 
No tocante ao RCA do PA COPAM Nº 01778/2004/018/2009, páginas 73 e 74, destacam-se 
impactos diretos sobre a fitofisionomia de campo limpo. 

Impacto decorrente da remoção de coberturas vegetais 
A área a ser utilizada para as obras de alteamento da barragem do 
Bocaina encontra-se recoberta por vegetação tipo Campo Limpo, não 
ocorrendo áreas de intervenção em vegetação nativa de porte arbóreo. 
[...]. 
O quadro 7.1 a seguir, apresenta o dimensionamento e a tipologia de 
cobertura vegetal das áreas a serem impactadas para a obra em 
questão, [...]. 
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Quadro 7.1 - Classes de Cobertura Vegetal e Uso do Solo 
ocorrentes na área de intervenção do alteamento das Barragens 
do Bocaina e Clarificação. 
 
 
 
 
 
A análise dos danos à flora e fauna, considera a remoção da 
vegetação natural apenas na área existente no entorno das barragens, 
a ser efetivamente ocupada pelo alteamento. O impacto da 
modificação do uso solo, neste caso repercute em uma diminuição 
física de espaços antes ocupados pelos elementos florísticos. Esta 
redução na cobertura vegetal vem ocorrendo ao longo dos anos, 
propiciando entre outras conseqüências a fragmentação da cobertura 
vegetal. A fauna por sua vez sofreu ao longo dos anos redução 
considerável em relação à vegetação que outrora existia, 
desenvolvendo adaptações a estas modificações e novos mecanismos 
de reprodução e sobrevivência. Além disso, a movimentação de 
máquinas, equipamentos e pessoas das demais atividades 
desenvolvidas nos arredores provocou o afugentamento das espécies 
mais exigentes para áreas mais protegidas, localizadas nas 
proximidades, restando espécies mais adaptadas aos ambientes 
alterados e ocupados com atividades antrópicas. 
A geração de poeiras, causada devido à movimentação do solo e a 
circulação de veículos pelas vias de acesso, apresenta-se também 
como uma ação potencialmente impactante sobre a flora e fauna 
locais, [...]. 

 
 
O Parecer Técnico DIMIM/FEAM Nº 019/2006, referente ao PA COPAM Nº 
01778/2004/004/2005, página 7, ressalta a ocorrência de impactos diretos, vejamos: 

A área destinada à disposição de rejeito tem cobertura vegetal 
representada por campo cerrado com indivíduos arbóreos de pequeno 
porte e baixa densidade, possivelmente pelas queimadas frequentes, 
intercaladas por áreas desnudas e erosões superficiais do solo. 

 
No PCA do referido empreendimento, páginas 8 a 11, este impacto fica melhor 
caracterizado, vejamos: 

O empreendimento em questão terá basicamente duas áreas a serem 
desmatadas. A área onde o rejeito será depositado (foto 1), a área de 
contenção de sedimentos, clarificação e regularização (foto 2) e . A 
área onde será instalada a planta industrial (foto 3) e a estrada que 
abrigará a tubulação (foto 4) não possuem cobertura vegetal. 
A ocupação do solo nas áreas requeridas é apresentada no quadro a 
seguir. 
 
QUADRO 2.1 - Situação de ocupação do solo 
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FOTO 1 - Área requerida para a disposição de rejeitos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO 2 - Área requerida para contenção de sedimentos, clarificação e 
regularização. 
 

Portanto, uma vez concedida a licença de desmate pelo órgão ambiental responsável, todo 
material proveniente do desmate das três áreas será aproveitado, conforme exigência legal. 
 
A perda de habitat é uma importante causa de extinção e/ou da ameaça à extinção das 
espécies da biota. De forma estrita, habitat é onde um organismo vive, podendo ser um 
tronco de árvore (para plantas epífitas), um lago, parte de uma floresta e até mesmo um 
jardim (para os insetos que ali vivem). Com a diminuição ou perda de habitat, indivíduos de 
fauna são afugentados e indivíduos da flora são geralmente perdidos, embora as espécies 
possam estar presentes na paisagem como um todo. A perda de habitat é caracterizada não 
só pela remoção ou supressão direta do mesmo, mas pela perda de condições bióticas e/ou 
abióticas que não mais permitam a possibilidade de vida de um organismo. 
 
Além da efetiva supressão, não devemos desconsiderar os impactos significativos sobre os 
fragmentos de vegetação nativa da região, gerando barreiras adicionais ao fluxo da fauna, 
trazendo consequências negativas para a polinização, dispersão de sementes e trânsito da 
fauna, o que implica em maior isolamento de populações da fauna e flora, além de maior 
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fragmentação dos compartimentos ambientais da paisagem. Também não pode ser 
desconsiderada a função de stepping stone dos fragmentos, que também será impactada.  
 
Assim, considera-se o impacto interferência/supressão de vegetação, acarretando 
fragmentação de ecossistema especialmente protegido para fins de aferição do GI. 
 

PA COPAM Interferência/supressão de vegetação, 
acarretando fragmentação de 
ecossistema especialmente protegido 

01778/2004/009/2007 Sim 

01778/2004/007/2007 & 
01778/2004/018/2009 

Sim 

01778/2004/004/2005 Sim 

01778/2004/020/2009 Sim 

 

Interferência em cavernas, abrigos ou fenômenos cársticos e sítios paleontológicos 
 
Conforme apresentado no mapa “Potencialidade de Ocorrência de Cavidades”, anexo, 
elaborado com base no mapa homônimo do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de 
Cavernas – CECAV/ICMBio, a AII do empreendimento localiza-se majoritariamente em 
locais com potencial de ocorrência de cavidades classificados como “muito alto”.  É 
importante destacar que a escala do Mapa de Potencialidade de Ocorrência de Cavernas no 
Brasil, do ano de 2012,é significativamente reduzida (1:2.500.000)5. 
 
No tocante ao PA COPAM Nº 00178/2004/020/2009, o Parecer Único SUPRAM CM Nº 
182/2010, página 16, informa o seguinte: 

12. INTERVENÇÃO NOS RECURSOS ESPELEOLÓGICOS / 
ARQUEOLÓGICOS 
Conforme EIA apresentado, não há intervenção em recursos 
espeleológicos e arqueológicos. 

 
De fato, o EIA do empreendimento, páginas 113 e 114, informa justamente o seguinte: 

8.1.3. Arqueologia e Espeleologia 
Durante a fase de licenciamento ambiental (Fase de LP) de todo 
empreendimento minerário, os estudos ambientais contemplaram, 
exaustivamente, os aspectos relacionados a arqueologia e a 
espeleologia. 
Os resultados mostraram que a área de influência da Planta de Miguel 
Burnier não apresenta nenhuma potencialidade ou mesmo ocorrência 
de cavidades naturais (cavernas ou abrigos) e nenhum vestígio de 
sítios históricos ou arqueológicos. 
Nos trabalhos de campo para a elaboração do presente relatório a 
área foi vistoriada para confirmação dos resultados apresentados no 
EIA/RIMA do empreendimento minerário de maio/2007.  

 
O PCA do PA COPAM Nº 01778/2004/016/2008, página 6, descarta impactos diretos sobre 
as cavidades identificadas nas áreas de influência, vejamos: 

Diante dos mapas e do quadro 8.1, anteriormente apresentados, pode-
se observar que não há nenhuma estrutura da mina Miguel Burnier, 
projetada sobre os abrigos e a cavidade diagnosticados. 

                                                 
5 Disponivel em: < http://www.icmbio.gov.br/cecav/projetos-e-atividades/potencialidade-de-ocorrencia-de-

cavernas.html>. Acesso em 26 dez. 2018. 
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Cabe também destacar que, os principais impactos oriundos da 
atividade minerária, e que poderiam incidir sobre os abrigos e a 
cavidade, são as vibrações geradas pelo desmonte de rocha efetuado 
com explosivos e a supressão das feições que porventura se 
encontrem dentro da Área Diretamente Afetada pela lavra, o que não é 
o caso em questão. Neste contexto, há ainda de se ressaltar que o 
desmonte do minério no empreendimento é mecânico (com 
escavadeiras) e esporadicamente se usa explosivo para desmontar 
material mais compacto. 
Considerando as informações acima e a distância entre as ocorrências 
espeleológicas e as estruturas minerárias, conclui-se que não estão 
prognosticados impactos de qualquer natureza que venham 
comprometer a integridade física dos abrigos e da cavidade, esta 
inclusive não pertencente à área de propriedade da Gerdau Açominas. 
[...]. 
Durante os trabalhos de decapeamento, ou seja, supressão da 
vegetação para a implantação do empreendimento, serão realizadas 
vistorias espeleológicas, em busca de novas ocorrências que 
porventura não tenham ainda sido identificadas. 

 
Por sua vez, o Parecer Único SUPRAM CM N° 041/2009, página 27, não exclui todas as 
possibilidades de impactos indiretos sobre ambientes cavernícolas, havendo margem para 
certa potencialidade, o que não podemos desconsiderar. 

Impactos sobre as cavidades naturais 
As cavidades naturais qualificadas em 6 abrigos e 1 gruta foram 
objetos de estudo de caracterização, que incluíram a elaboração de 
fichas de descrição. Para muitas delas foram identificados interesses 
para elaboração de detalhamento de estudos arqueológicos. 
Assim, o impacto potencial de uma possível perda desses abrigos, 
conjugado ao fator de desconhecimento de sua valoração, é 
considerado de intensidade média por se tratar de impacto assimilável 
pelo meio, já que não haverá destruição de cavidades. 

 
O PCA do PA COPAM Nº 01778/2004/018/2009, página 30, informa o seguinte: 

Aspectos Espeleológico e Arqueológicos 
Durante a fase de licenciamento ambiental, os estudos ambientais 
contemplaram, exaustivamente, os aspectos relacionados a 
arqueologia e a espeleologia. 
Os resultados mostraram que a área de influência do sistema de 
contenção de rejeitos não apresenta nenhuma ocorrência de 
cavidades naturais (cavernas ou abrigos) e nenhum vestígio de sítios 
históricos ou arqueológicos. 
Nos trabalhos de campo para a elaboração do presente RCA/PCA a 
área foi vistoriada para confirmação dos resultados apresentados no 
EIA/RIMA. 
 

No RCA/PCA referente aos PAs COPAM Nsº 01778/2004/004/2005 e 01778/2004/006/2006 
não foi encontrada nenhuma referência à espeleologia, carste e paleontologia. 
 
No RCA/PCA referente ao PA COPAM Nº  01778/2004/007/2007 não foi encontrada 
nenhuma referência à espeleologia, carste e paleontologia. 
 
Considerando que a GCA/IEF não realiza vistorias de campo; considerando que só é 
possível contarmos com as informações do licenciamento ambiental, sendo que nem 
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sempre a qualidade dos estudos é garantida; trata-se de um impacto de difícil identificação. 
Assim, com base das informações elencadas nos documentos da regularização ambiental, o 
presente Parecer apresenta as seguintes conclusões com relação ao presente item: 
 

PA COPAM Interferência em cavernas, abrigos ou 
fenômenos cársticos e sítios 
paleontológicos 
 

01778/2004/009/2007 / 
01778/2004/016/2008 

Sim 

01778/2004/007/2007 & 
01778/2004/018/2009 

Não 

01778/2004/004/2005 Não 

01778/2004/020/2009 Não 

 
Interferência em unidades de conservação de proteção integral, sua zona de 
amortecimento, observada a legislação aplicável  
 
Conforme o mapa “Unidades de Conservação”, em anexo, elaborado com as informações 
de UC’s do IEF/ICMBio (IDE/SISEMA), considerando os critérios do POA_2018, a Mina de 
Miguel de Burnier está localizada a menos de 3 km tanto do Parque Estadual da Serra de 
Ouro Branco quanto da Zona de Amortecimento do Parque Estadual do Itacolomi. Portanto, 
essas UC’s de Proteção Integral estão sendo consideradas afetadas pelo empreendimento.  
 
Ressaltamos que, para a elaboração do mapa, utilizou-se a poligonal da Mina inteira, 
enviada pelo empreendedor. Uma análise considerando todas as atividades/PA’s COPAM 
em conjunto é mais realista já que leva em conta os efeitos cumulativos e sinérgicos dos 
vários PA’s COPAM em nome da empresa. 
 

A análise em uma escala fragmentada poderia incorrer em erro na dimensão do impacto, já 

que são todas as atividades em conjunto é que geram o impacto sobre as UC’s. É difícil 

mensurar o impacto de uma atividade isolada, mas o efeito do conjunto é nítido.  

 

Cada atividade contribui para o impacto geral sobre o Parque, sendo que algumas 

contribuem mais outras menos. O entendimento desse Parecer é que cada atividade deve 

arcar com o seu respectivo custo da compensação. Ressalta-se que não é possível 

quantificarmos o efeito de cada atividade. 

 
Trata-se de um impacto de difícil identificação. Considerando as informações supracitadas; 
considerando a sinergia e cumulatividade dos impactos gerados pelos diferentes PA’s 
COPAM; considerando o principio In dubio pro Natura; considerando que não realizamos 
vistoria em campo, entendemos que este item deve ser considerado para efeitos de 
marcação do GI. 
 
Assim, o presente Parecer apresenta as seguintes conclusões com relação ao presente 
item: 
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PA COPAM Interferência em unidades de 
conservação de proteção integral, sua 
zona de amortecimento, observada a 
legislação aplicável 

01778/2004/009/2007 Sim 

01778/2004/007/2007 & 
01778/2004/018/2009 

Sim 

01778/2004/004/2005 Sim 

01778/2004/020/2009 Sim 

 
 
Interferência em áreas prioritárias para a conservação, conforme ‘Biodiversidade em 
Minas Gerais – Um Atlas para sua Conservação  
 
O empreendimento está localizado em área de importância biológica ESPECIAL do Mapa 
Síntese das Áreas Prioritárias para conservação de Minas Gerais, conforme “Biodiversidade 
em Minas Gerais - Um Atlas para sua Conservação” (ver mapa “Áreas Prioritárias para 
Conservação”). Trata-se da Região do Quadrilatero Ferrifero. 
 
Portanto, esse item será considerado para efeito de aferição do GI. 
 
Assim, o presente Parecer apresenta as seguintes conclusões com relação ao presente 
item: 
 

PA COPAM Interferência em áreas prioritárias para a 
conservação, conforme ‘Biodiversidade 
em Minas Gerais – Um Atlas para sua 
Conservação - ESPECIAL 

01778/2004/009/2007 Sim 

01778/2004/007/2007 & 
01778/2004/018/2009 

Sim 

01778/2004/004/2005 Sim 

01778/2004/020/2009 Sim 

 
 
Alteração da qualidade físico-química da água, do solo ou do ar 
 
O EIA do PA COPAM N° 01778/2004/009/2007, páginas 351 a 376, apresenta diversos 
impactos relativos a esse item da planilha GI, vejamos: 

O material fino carreado pela ação de águas pluviais sobre as áreas 
desnudas em virtude da abertura de vias de acesso e cavas para 
extração do minério, obras para implantação da pilha de estéril, 
barragem de rejeitos e formação do depósito de solo orgânico, geram 
efluentes pluviais que podem ser considerados potenciais causadores 
da alteração da qualidade das águas, causando alteração nas 
características físicas da água, principalmente a turbidez. 
A manutenção de máquinas, veículos e equipamentos necessários 
para implantação da infra-estrutura são fontes geradoras de efluentes, 
em função do reparo e lavagem dos mesmos e de peças ou sub-
conjuntos mecânicos, contendo resíduos sólidos e resíduos de óleos e 
graxas. Serão ainda gerados efluentes dos sanitários existentes no 
canteiro de obras, bem como das unidades de apoio à obra, e 
resíduos sólidos dos refeitórios, que se dispostos de maneira 
inadequada poderão gerar chorume que são fonte de contaminação 
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dos recursos hídricos. Resíduos sólidos hospitalares serão gerados na 
unidade médica e se dispostos inadequadamente podem atingir as 
drenagens alterando sua qualidade. 
Esses contaminantes potencialmente podem ser carreados pelas 
águas pluviais e atingirem as coleções hídricas superficiais, bem como 
ocorrer a infiltração de uma parcela, atingindo o aqüífero subterrâneo. 
[...]. 
As obras necessárias na etapa de implantação, tais como abertura de 
vias de acesso, frentes de lavras, pilha de estéril, barragem de rejeitos 
e formação do depósito de solo orgânico, incluem a movimentação de 
solo e trânsito de veículos e equipamentos que ocasionarão a geração 
de material particulado. O funcionamento de máquinas e 
equipamentos lançará na atmosfera gases decorrentes da queima de 
motores à combustão acarretando, potencialmente, na alteração da 
qualidade do ar. Outra fonte a se considerar é a geração de resíduos 
sólidos de origem humana (restos de alimentação e dejetos das fossas 
sépticas) que podem causar odores desagradáveis. 
[...]. 
[Na etapa de operação], o material fino existente nas frentes de lavra 
somado à percolação das águas pluviais incidente nestas, na pilha de 
estéril, nos taludes da barragem de rejeito e nas estradas, pode 
potencialmente ser carreado para as drenagens superficiais próximas, 
provocando o assoreamento, bem como a alteração em suas 
características físicas, principalmente a turbidez. As águas pluviais 
provenientes das frentes de lavra podem conter concentrações 
anormais de nitratos em função de restos de explosivos utilizados no 
desmonte das rochas. 
A manutenção de equipamentos necessários às operações na mina 
são fontes geradoras de efluentes, resíduos sólidos e resíduos de 
óleos e graxas, os quais poderão, potencialmente, alcançar os 
recursos hídricos com auxílio da pluviometria. Eventualmente pode 
haver a necessidade de manutenção destes equipamentos na área de 
trabalho, onde poderá haver derramamento de efluentes oleosos no 
solo. 
Esses contaminantes, potencialmente, podem ser carreados pelas 
águas pluviais e atingirem as coleções hídricas superficiais, inclusive a 
água subterrânea através da infiltração direta. A qualidade da água 
superficial poderá apresentar alteração em parâmetros físico-químico 
tais como ferro, alumínio e manganês atribuídos à geologia da região. 
[...]. 
[...], os processos de operação envolvem o trânsito de veículos, 
trabalho de máquinas na abertura das frentes de lavra, conformação 
da pilha de estéril e de solo orgânico temporárias. As máquinas e 
equipamentos movidos a óleo diesel lançarão na atmosfera gases 
decorrentes da queima de motores à combustão. A utilização de 
explosivos para o desmonte de rocha ocasionará a emissão de gases 
e material particulado. 
[...]. Resíduos sólidos orgânicos (restos de alimentação e dejetos das 
fossas sépticas) também constituem fontes que podem alterar a 
qualidade do ar. 
 
 
 

 



  

Página 30 de 65 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Foto 137, página 370, EIA, PA COPAM N° 01778/2004/009/2007. 

 
Figura 06 – Córrego Retirinho, impactado pela deposição de sedimentos advindos de pilha 
de estéril de mineração. Presença de substâncias estranhas ao meio aquático, como 
ferrihidrita (óxido de ferro precursor da hematita), cuja presença é evidenciada pelo brilho 
acinzentado na água. Coordenada UTM: 0629659 E/7740798 N. 
 
Esse item da planilha GI é inerente a quaisquer atividades antrópicas. Inclui assoreamentos 
de corpos d’água, emissão de gases e material particulado, derramamento de oléos e 
graxas no solo, entre outros. É, portanto, bastante abrangente, incluindo grande parte dos 
impactos ambientais de um empreendimento qualquer. Destaca-se que o valor atribuído ao 
item da planilha GI não é categorizado em função da magnitude do impacto.    
 
No caso especifico da Mina de Miguel Burnier o impacto total relativo a esse item está 
relacionado a sinergia e a cumulatividade dos efeitos gerados pelas diferentes atividades do 
empreendimento (PA’s COPAM analisados). Assim, com base nessas informações, 
considera-se o impacto “Alteração da qualidade físico-química da água, do solo ou do ar” 
para fins de aferição do GI. 
 
Assim, o presente Parecer apresenta as seguintes conclusões com relação ao presente 
item: 
 

PA COPAM Alteração da qualidade físico-química da 
água, do solo ou do ar 

01778/2004/009/2007 Sim 

01778/2004/007/2007 & 
01778/2004/018/2009 

Sim 

01778/2004/004/2005 Sim 

01778/2004/020/2009 Sim 

 
Rebaixamento ou soerguimento de aquíferos ou águas superficiais 
 
De maneira geral, em empreendimentos minerários, cuja vegetação é suprimida, observa-se 
o aumento do fluxo de águas superficiais com consequente redução da infiltração de água 
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no solo, o que implica em impactos também no lençol freático. A intensidade desse impacto 
cresce em função da área do empreendimento.  
 
MATOS (2011)6 destaca esses impactos com precisão, vejamos: 

[...]. As atividades de desmatamento [...], por exemplo, proporcionam 
aumento do escoamento superficial de águas pluviais e, por 
consequência, diminuição na recarga das águas subterrâneas, além 
de poder causar processos erosivos. Dessa forma, afeta também as 
águas superficiais pela diminuição da vazão de cursos d’água nos 
períodos secos, [...]. 

 
A própria compactação do solo devido ao trânsito de máquinas pesadas em diferentes locais 
da mina, com a conseqüente redução de porosidade e permeabilidade, é fator que 
intensifica a concentração do fluxo de água.   
 
As alterações ocasionadas pela compactação do solo são responsáveis pela modificação da 
dinâmica hídrica local. Isso reflete na alteração do padrão das taxas de infiltração e 
escoamento superficial ainda que local. Como consequência ocorrem distúrbios na dinâmica 
da drenagem natural superficial e/ou subterrânea para o local. 
 
O próprio EIA do PA COPAM Nº 01778/2004/009/2007, página 375, não deixa dúvidas de 
que ocorrerão impactos relativos a esse item, vejamos: 

Conforme diagnosticado, as formações ferríferas constituem aqüíferos 
com elevado potencial de armazenamento de água, caracterizadas 
como áreas com abundância em nascentes. As futuras cavas poderão 
vir a receber um aporte significativo de águas subterrâneas, tanto pelo 
aumento da área de recarga da formação ferrífera (quando da abertura 
das cavas) quanto pela profundidade que as cavas alcançarão, 
podendo afetar consideravelmente as condições de escoamento 
subsuperficial nos seus entornos. 
Esse aporte significativo de águas subterrâneas demandará sistemas 
de rebaixamento de nível d’água. Para tal a Gerdau já desenvolve 
estudos hidrogeológicos de detalhamento de modo a melhor 
caracterizar o comportamento hidrogeológico da área. 
Como já foi dito anteriormente, nos primeiros 5 (cinco) anos não 
haverá necessidade de rebaixamento do lençol freático. Em relação as 
cavas, somente nas proximidades da cava Campina existem 
nascentes que deverão sofrer impactos decorrentes da lavra, tendo 
suas vazões reduzidas. 

 
Mesmo para as atividades/PA’s COPAM cuja intervenção seja pontual em relação a Mina, 

percebe-se com a impermeabilização do terreno uma redução da infiltração de água no solo 

e um aumento do escoamento superficial. O item da planilha GI não leva em conta a 

magnitude do impacto.  

 

O EIA do PA COPAM Nº 01778/2004/020/2009, página 154, ao citar a questão dos 

processos erosivos, descreve aspectos do empreendimento que dificultam a percolação das 

águas pluviais, favorecendo o escoamento superficial, vejamos: 

A exposição de áreas desnudas, sem cobertura vegetal, 
resultantes das obras de conformação do terreno para a 

                                                 
6 MATOS, A. T. de. Poluição ambiental: impactos no meio físico. Viçosa, MG: Ed. UFV, 2011. 
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implantação da Planta de Concentração Magnética, favorece a 
instalação de focos erosivos de formas diversas, resultando no 
carreamento de sólidos e, consequentemente no 
comprometimento das vegetações ciliares e corpos hídricos de 
jusante. 

 
O RCA do PA COPAM Nº 01778/2004/004/2005, página 32, também elenca aspectos que 
favorecem as alterações nos fluxos dos recursos hídricos: 

Para implantação do canteiro de obras, construção das edificações da 
área industrial, abertura de acessos e construção do dique de 
contenção será necessário realizar a limpeza do terreno e 
conseqüente supressão da vegetação existente nas áreas. [...]. 

 
Ainda que os impactos sejam temporários, os mesmos devem ser considerados. 
 
Vejamos o caso do PA COPAM Nº 01778/2004/007/2007. A página 20 do RCA indica que 
ocorrerá a limpeza e exposição do solo, além da movimentação de veículos e equipamentos 
pesados sobre o mesmo. 

O desmatamento compreende a atividade da corte de todas as árvores 
e arbustos existentes no local e a remoção e empilhamento da 
madeira em local determinado pelo projeto. 
[...]. 
A escavação mecanizada convencional consiste na remoção de solo, 
pedras soltas, canga de minério de ferro e qualquer outro material que 
possa ser removido por equipamentos convencionais de escavação 
com emprego eventual de escarificador a céu aberto, sem emprego de 
explosivos. É realizada, comumente, por retroescavadeira e consiste 
na escavação de valas em solo, escavação de solos saturados abaixo 
do N.A. e solos moles acima do N.A., com a utilização de 
retroescavadeira onde não for possível a utilização de outros 
equipamentos. 

  
O RCA do PA COPAM Nº 01778/2004/018/2009, página 75, apresenta um impacto típico da 
fase de operação de barragens, o qual não deve ser desconsiderado no âmbito do presente 
item: 

Devido ao alteamento da barragem de contenção de rejeitos, haverá o 
aumento da área inundada a qual favorece uma maior evaporação em 
lâmina livre e conseqüente incremento da umidade ambiente (local) e 
maior taxa de infiltração. 

 
Assim, todos os efeitos residuais relativos a alteração do regime de água, 
independentemente da magnitude, devem ser compensados. 
 
Portanto, o presente Parecer apresenta as seguintes conclusões com relação ao presente 
item: 
 

PA COPAM Rebaixamento ou soerguimento de 
aquíferos ou águas superficiais 

01778/2004/009/2007 Sim 

01778/2004/007/2007 & 
01778/2004/018/2009 

Sim 

01778/2004/004/2005 Sim 

01778/2004/020/2009 Sim 
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Transformação de ambiente lótico em lêntico 

 

Segundo a resolução do CONAMA n°357 de 17 de março de 2005 denomina-se ambiente 

lótico como aquele relativo a águas continentais moventes (rios e riachos) e ambiente lêntico 

é aquele em que se refere à água parada (lagos e lagoas), com movimento lento ou 

estagnado. 

 

O EIA do PA COPAM Nº 01778/2004/009/2007, página 264, não deixa dúvidas de que 
ocorrerá a transformação do ambiente lótico em lêntico, vejamos: 

Nos córregos existe um predomínio de assembléias compostas de 
espécies nativas de pequeno porte e não piscívoras, características de 
águas pobres em nutrientes, com alta dependência de material 
alóctone, correntosas e com baixas temperaturas. 
[...]. 
Com a implantação do empreendimento, são esperadas alterações 
quali-quantitativas nas populações de faixas a montante e jusante do 
empreendimento, em razão, particularmente, da barreira imposta pela 
barragem e a transformação de ambiente lótico a lêntico. 
São esperadas mudanças na estrutura da comunidade de peixes de 
cunho eminentemente irreversível, no entanto, com a implementação 
de medidas atenuadoras do impacto, se necessário, populações de 
algumas espécies, especialmente aquelas mais resistentes aos fatores 
proporcionados pela mudança nas características hidrológicas, 
poderão ser mantidas no reservatório formado. 

 
No caso do PA COPAM Nº 01778/2004/018/2009, o objeto da licença refere-se ao 
alteamento da Barragem do Bocaina. O critério de análise a ser considerado no caso é que 
o alteamento intensificará o impacto “transformação de ambiente lótico em lêntico”. Isso fica 
claro no RCA, página 75: 

Devido ao alteamento da barragem de contenção de rejeitos, 
haverá o aumento da área inundada a qual favorece uma maior 
evaporação em lâmina livre e conseqüente incremento da 
umidade ambiente (local) e maior taxa de infiltração. 

 
No tocante as atividades licenciadas via PA’s COPAM Nsº 01778/2004/007/2007  e 
01778/2004/015/2008, destaca-se a informação constante do Parecer Único SUPRAM CM 
Nº 225/2008, página 7: 

5. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS 
Referente a intervenção em curso d’água consta no processo de LI 
Nº01778/2004/007/2007 – folha 11 – um oficio do IGAM 
CE/DIC/DvRU/nº 046/2007, dispensando o empreendimento de 
outorga e cadastramento para uso insignificante fundamentada nas 
informações prestadas pelo empreendedor e em constatações in-situ e 
justificada por não se tratar de intervenção em curso d’água. 

 
Destaca-se também a informação constante do RCA, página 15: 

Os motivos que justificam a esta escolha foram: 
- Não existe curso de água perene nesta localização; 
[...]. 

 
Com base no RCA, página 23, não é possível afirmarmos que a atividade licenciada via PA 
COPAM Nº 01778/2004/004/2005 incorre em impactos referentes ao presente item da 
Planilha GI. 
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O consumo hídrico de processo da planta experimental quando em 
regime de operação é estimado em 780 m³/h. Grande parte deste 
volume, 530 m³/h, será suprido pela recuperação de água do 
processo. O restante do volume de água necessário ao processo, 
250 m³/h, será proveniente do lago Soledade, para o qual a Gerdau 
Açominas possui outorga para uso de recursos hídricos de 14.400 
m3/h (4m³/s) emitido pelo órgão competente [...].  

 
Com base no Parecer Único N° 0182/2010, página 2, não é possível afirmarmos que a 
atividade licenciada via PA COPAM Nº 01778/2004/020/2009 incorre em impactos 
referentes ao presente item da Planilha GI. 

Os estudos apresentados a SUPRAM CM correspondem à ampliação 
das atividades de Miguel Burnier, prevendo um aumento na produção 
atual de 1,5 MTPA - Milhões de Toneladas Por Ano, para 3,5MTPA. 
Para ampliação das atividades de Miguel Burnier será necessário o 
aumento de horas trabalhadas no período de operação mineira, 
elevando a quantidade de ROM extraído bem como a otimização da 
Planta de Beneficiamento, através da implantação do concentrador 
magnético de alta intensidade, o qual possibilitará a retomada de finos 
da Barragem do Bocaina. 
Ressalta-se que não haverá expansão dos pits ora licenciados através 
do Processo Copam 01778/2004/017/2009 e nem da pilha de estéril, 
uma vez que a expansão da retirada de minérios se dará através do 
aumento do ritmo de trabalho, com o acréscimo de mais um turno. No 
entanto, tendo em vista o aumento do ROM este processo também 
contempla uma LP+LI da cava, pois a sua produção aumentará. A 
referida ampliação contempla as atividades realizadas nas cavas da 
Campina, Bocaina e Miguel Burnier bem como uma área adjacente, a 
Planta de Beneficiamento. Também não será necessária a [...]  
intervenção em curso d´água. [grifo nosso.]. 

 
Assim, o presente Parecer apresenta as seguintes conclusões com relação ao item 
“transformação de ambiente lótico em lêntico”: 
 

PA COPAM Transformação de 
ambiente lótico em 
lêntico 

Transformação de 
ambiente lótico em lêntico 
– RESULTANTE FINAL 

01778/2004/009/2007 Sim Sim 

01778/2004/018/2009  Sim Sim 

01778/2004/007/2007  Não 

01778/2004/004/2005 Não Não 

01778/2004/020/2009 Não Não 

 
Interferência em paisagens notáveis 
 
Entende-se por paisagem notável – região, área ou porção natural da superfície terrestre 
provida de limite, cujo conjunto forma um ambiente de elevada beleza cênica, de valor 
científico, histórico, cultural e de turismo e lazer.  
 

O EIA do PA COPAM N° 01778/2004/009/2007, páginas 354 e 355, apresenta os seguinte 

impacto: 

Durante a implantação de obras necessárias à atividade minerária, 
irão se fazer presentes mudanças de conformação topográficas do 
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terreno em conseqüência das operações da implantação das vias de 
acesso, abertura das frentes de lavra, pilha de estéril e barragem de 
rejeitos, onde ocorrerá a exposição do solo com a retirada da 
cobertura vegetal. Assim, com a construção destas unidades irá 
ocorrer a intervenção física na paisagem com a formação de novos 
elementos. [...]. 
A abertura de acessos e aparecimento de áreas desnudas quebra a 
harmonia da paisagem natural e altera as relações de equilíbrio físico 
da área, alterando suas linhas topográficas. Com o início da 
implantação da pilha de estéril, a drenagem terá seu talvegue original 
alterado, modificando as características do relevo. 
A partir dos pontos acima descritos, o impacto potencial apresenta 
abrangência pontual, intensidade alta, e significância crítica. A 
incidência é direta, com tendência a progredir e caráter irreversível. 
Mesmo com a adoção de medidas mitigadoras, em especial a 
reabilitação ambiental prevista por um plano de recuperação de áreas 
degradadas e minimização dos impactos, o impacto real será da 
mesma significância que o potencial, sendo ainda irreversível, uma vez 
que a superfície não deverá retornar a sua condição original, com 
tendência a manter-se. 
[...]. 
A criticidade deste impacto real refere-se à impossibilidade de 
reversão das condições físicas da paisagem, em locais onde ocorrer 
intervenção física no relevo. Considerando-se este fato, a alteração de 
relevo caracteriza-se como “impacto não mitigável”. Trata-se, portanto, 
de impacto a ser compensado através de medidas a serem discutidas 
junto ao órgão competente, conforme previsto no Decreto Federal 
5.566, de 05/10/05. [grifo nosso.]. 

 

Em relação aos trechos acima grifados destacamos dois comentários: 

1 – A intensidade “indica as conseqüências que o impacto gera sobre o meio” (página 343). 
Um impacto negativo de alta intensidade é aquele “[...] que, de alguma forma esteja fora de 
normas, padrões e requisitos legais, ou na falta destes que esteja acima da capacidade de 
absorção do ambiente em estudo” (página 343). Assim, a alteração física da paisagem está 
acima da capacidade de absorção do ambiente em estudo. 

2 – “A criticidade deste impacto real refere-se à impossibilidade de reversão das condições 
físicas da paisagem, em locais onde ocorrer intervenção física no relevo”. Por ser um 
impacto não mitigável, só poderá ser compensado, conforme estabelecido no Decreto 
Federal 5.566, de 05/10/05. O artigo 1º do referido Decreto diz exatamente o seguinte: 
“O caput do art. 31 do Decreto no 4.340, de 22 de agosto de 2002, passa a vigorar com a 
seguinte redação: ‘Art. 31.  Para os fins de fixação da compensação ambiental de que trata 
o art. 36 da Lei no 9.985, de 2000, o órgão ambiental licenciador estabelecerá o grau de 
impacto a partir de estudo prévio de impacto ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA 
realizados quando do processo de licenciamento ambiental, sendo considerados os 
impactos negativos e não mitigáveis aos recursos ambientais’”. Ora, o próprio EIA remete o 
presente impacto à compensação ambiental (SNUC), sendo que sua análise é objeto do 
presente parecer.  

Além das características bióticas, conforme já descrito ao longo desse parecer, destacam-se 
elementos antrópicos que incrementam a notabilidade da paisagem (ver EIA do PA COPAM 
N° 01778/2004/009/2007, páginas 302 a 304), vejamos alguns: 
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Não foram encontrados dentro das áreas dos decretos sítios 
arqueológicos pré históricos, no entanto, foram identificados alguns 
núcleos ou estruturas históricas de interesse arqueológico (pois 
apresentam tecnologia construtiva ou de uso antigo, abandonado ou 
ultrapassadas, por isto, é também de interesse arqueológico) descritos 
abaixo. 
 
[...]. 
 
Dentro das áreas do Decreto 
Área Diretamente Afetada - Barragem de Rejeito 
 
6.3.1- Estrutura de caminho (arrimo em alvenaria de pedras) 
Trecho bem conservado de um antigo caminho, composto por cortes 
em barrancos e estruturas de contenção (arrimo) em alvenaria de 
pedras. A parte inicial do caminho se encontra em um local de antiga 
mina de manganês, já desativada. 
[...]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.3.2- Conjunto de canal de água 
 
Corte no barranco com arrimo em alvenaria de pedras onde funcionou 
um pequeno rego. Foi identificado também no local onde o rego 
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deságua, uma estrutura característica de represa ou lavra a céu 
aberto. Em virtude de estar a área bastante tomada pela vegetação, 
não foi possível identificação mais precisa desta estrutura, sendo 
necessária uma topografia detalhada e limpeza da localidade. 

[...]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área Diretamente Afetada - Campina 
Conjuntos de abrigos e Cavernas naturais 
 
Trata-se de cavidades no calcário dolomito também vistoriadas pela 
equipe de espeleologia, mas que não apresentaram vestígios 
arqueológicos pré-coloniais. Em uma delas, há um muro de pedra, 
possivelmente instalado no local mais recentemente. 

[...]. 

A percepção do empreendimento por parte de entrevistados locais demonstrou uma 
preocupação em relação a perda dos atributos biofísicos da paisagem (EIA, p. 335): 

A segunda preocupação, manifestada pelos dois entrevistados é 
relativa à preservação da vegetação nativa restante e dos corpos 
d’água existentes na localidade. 
“Minha preocupação é com o meio ambiente. É necessário preservar 
as matas e águas do lugar”. (presidente da Associação Comunitária). 
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“A gente teme pelas matas. Se mexer no morro pode atingir as 
nascentes. As matas daqui têm espécies que não se encontram mais 
na região”. (comerciante local). 
 

Verifica-se que a região apresenta elementos cênicos com potencialidade turística, 
apresentando características que apontam para a notabilidade da paisagem. No entanto, a 
referida região receberá um projeto gerador de significativo impacto ambiental, assim 
considerado pelo órgão ambiental licenciador. Aqui quando falamos em projeto gerador de 
significativo impacto ambiental estamos nos referindo a Mina como um todo, que inclui os 
diferentes PA’s COPAM que estamos analisando. Cada PA COPAM contribui de alguma 
maneira para a alteração da paisagem, que é uma só. Algumas atividades geram mais 
impacto outras menos, mas o efeito final sobre a paisagem está relacionado a todas elas. 
 
O EIA do PA COPAM Nº 01778/2004/020/2009, página 157, inclui o impacto “Alterações no 
relevo e na paisagem”. 
 
O RCA do PA COPAM Nº 01778/2004/018/2009, página 71, inclui o impacto “Modificação do 
relevo e alteração da paisagem”. 
 
No tocante ao empreendimento licenciado via PA’s COPAM Ns° 01778/2004/007/2007 e 
01778/2004/015/2008, destaca-se informação constante do Parecer Técnico/IEF Nº 
009/2007, referente ao Processo IEF N° 09.01.0000907/2006, página 5.  

A alteração na paisagem local provocará um impacto visual aos seus 
frequentadores.  
 

No tocante às atividades licenciadas via PA’s COPAM Nsº 01778/2004/004/2005 e 
01778/2004/006/2006, ainda que o RCA seja frágil na identificação de impactos, 
considerando que o licenciamento refere-se a uma planta de beneficiamento de minério de 
ferro e sistema de disposição de rejeito, não há dúvida de que essas estruturas acarretam 
suas próprias “cotas” de impactos visuais. O próprio PCA, página 24, propõem as seguintes 
ações na fase de fechamento para mitigar o impacto:  

Já na fase de fechamento, o empreendimento terá basicamente um 
tipo de superfície a ser revegetada, que será a superfície final de 
acumulação de rejeitos. A superfície final de acumulação de rejeitos se 
caracterizará por ser plana, úmida e composta por um substrato rico 
em sílica e ferro, principais componentes do rejeito gerado pela planta 
industrial. Sua recuperação deverá seguir os mesmos passos 
propostos no item 2.2.4.1 deste documento, levando em conta os 
testes feitos no Laboratório a Céu Aberto (item 2.2.3), dando 
prioridade para as espécies que obtiveram sucesso e adaptabilidade 
nesse substrato. 
Caso aconteça a desativação total do empreendimento e conseqüente 
demolição da estrutura da planta industrial, tal superfície deverá ser 
recuperada e revegetada conforme item 2.2.4.1. 

 
Dessa forma, considerando que a paisagem afetada é um contínuo, abrangendo a região 
afetada, não havendo como fragmentá-la; considerando os princípios da precaução e da 
prevenção; considerando que não fazemos visitas à campo; considerando as características 
que denotam a notabilidade da paisagem; considerando as incertezas envolvidas nas 
análises; considerando que resíduos de impactos devem ser compensados; considerando o 
principio In dubio pro natura; esse parecer opina pela marcação do presente item da planilha 
GI para todos os PA’s COPAM em análise. 
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PA COPAM Interferência em paisagens notáveis 

01778/2004/009/2007 Sim 

01778/2004/007/2007 & 
01778/2004/018/2009 

Sim 

01778/2004/004/2005 Sim 

01778/2004/020/2009 Sim 

 

Emissão de gases que contribuem efeito estufa 
 
O EIA do PA COPAM Nº 01778/2004/009/2007, página 79,  não deixa dúvidas de que o 
empreendimento prevê a utilização de máquinas e veículos, os quais emitem gases estufa 
após o processo de combustão, vejamos: 

Os efluentes gasosos característicos do empreendimento consistem 
nos fumos e gases produzidos na queima de combustíveis fósseis, 
basicamente o óleo diesel, requerido para os caminhões e  
equipamentos pesados da mina e para veículos leves em geral, assim 
como os fumos e gases gerados nas detonações para desmonte de 
rocha. 

 
Dentre os gases estufa comumente emitidos por esses equipamentos encontram-se o gás 
carbônico (CO2), óxidos de nitrogênio (NOX), monóxido de carbono (CO), hidrocarbonetos 
(HCT), entre outros. 
 

A movimentação de equipamentos e veículos acarreta a emissão de gases estufa 
tanto na operação quanto na implantação de empreendimentos minerários. A figura 
abaixo demonstra a existência de equipamentos geradores de gases estufa junto a 
Barragem Bocaina (PA COPAM N° 01778/2004/018/2009). 
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Fonte: Figura 4.2, página 10, RCA, PA COPAM N° 01778/2004/018/2009. 
 
Figura 13 – Equipamentos e geração de gases estufa junto a Barragem Bocaina. 
 
Considerando que esse tipo de impacto está atrelado a ações de implantação, operação e 
manutenção por meio da movimentação de veículos e equipamentos, não se justifica uma 
consulta exaustiva a todos os estudos ambientais de todos os PA’s COPAM da mina 
visando identificar o mesmo impacto. Assim, o presente item será considerado para a 
aferição do grau de impacto.  
 

PA COPAM Emissão de gases que contribuem efeito 
estufa 

01778/2004/009/2007 Sim 

01778/2004/007/2007 & 
01778/2004/018/2009 

Sim 

01778/2004/004/2005 Sim 

01778/2004/020/2009 Sim 

 
Aumento da erodibilidade do solo  
 
Segundo LAL (1988)7,  erodibilidade é o efeito integrado de processos que regulam a 
recepção da chuva e a resistência do solo para desagregação de partículas e o transporte 
subseqüente.  Ainda segundo o autor, esses processos são influenciados pela constituição, 
estrutura, hidratação do solo, bem como pelas características da circulação da água no 
mesmo.  

                                                 
7 LAL, R. Erodibility and erosivity. In: LAL, R. et al. Soil erosion research methods. Washington: Soil and Water 

Conservation Society, 1988. p. 141-160. 
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Neste sentido LAL (1988) pontua que  a  proporção relativa de macroporos, a estabilidade e 
continuidade dos mesmos, bem como à existência de biocanais criados por raízes 
deterioradas e pela fauna do solo, são fatores que contribuem para o aumento da 
capacidade de infiltração da água no solo, e portanto para a redução de sua erodibilidade. 
 
O EIA do PA COPAM Nº 01778/2004/009/2007, páginas 349 a 368, apresenta elementos 
que corroboram esse impacto, vejamos: 

Na etapa de expansão do empreendimento, existe a possibilidade da 
ocorrência de processos erosivos, quando das operações de aberturas 
de vias de acessos, preparação das cavas das minas de Bocaina, 
Campina e Miguel Burnier, barragem de rejeitos e a retirada da 
cobertura vegetal. Essa possibilidade surge em função de precipitação 
de águas pluviais em locais desnudos, os quais podem ser acelerados 
em função da retirada da cobertura vegetal. 
A possibilidade surge da movimentação de terra, a qual envolve 
desestruturação do solo, podendo, potencialmente, induzir a 
processos erosivos, e consequentemente carreamento desses 
materiais em função da pluviometria. As obras de engenharia 
envolvendo a preparação para implantação e construção da barragem 
de rejeitos, requer a intervenção em taludes, os quais podem 
apresentar focos erosivos, desestabilizando o material particulado 
sedimentável, o que levaria ao assoreamento de cursos d’água. 
[...]. 
Geomorfologicamente, a área de implantação da barragem é 
constituída por vertentes de declividade elevada e encostas íngremes, 
intercaladas por áreas de menor declividade, com vertentes 
aplainadas e extensos comprimentos de rampa. 
[...]. 
Por outro lado, mesmo considerando a construção da barragem como 
instrumento de mitigação e proteção ambiental a qual terá como 
objetivo a retenção de sólidos advindos das drenagens das águas 
pluviais e da planta de beneficiamento, sua construção pode ser 
considerada como uma potencial fonte de indução a processos 
erosivos e conseqüente assoreamento de drenagens. 
[...]. 
Cavas de mina estão sujeitas a processos erosivos, ativados pela 
ação de águas pluviais, e também a movimentos de massa por 
desconfinamento do maciço escavado para a retirada do minério. 
[...]. 
O principal impacto ambiental sobre o meio físico decorrente da 
implantação da barragem está relacionado à instalação e 
desenvolvimento de processos erosivos, não somente na área 
diretamente afetada pela construção, mas também em seu entorno, 
através de processos de erosão regressiva. Estes impactos poderão 
surgir e se intensificar nas diversas fases de implantação da barragem. 
Durante a fase de construção, obras como terraplanagem e 
movimentações de solo, bem como a retirada da cobertura vegetal em 
algumas áreas, podem favorecer o desenvolvimento e a intensificação 
de processos erosivos. 
Movimentações de solo, envolvendo cortes e escavações, 
normalmente instalam processos de instabilidade nas vertentes, 
conduzindo à erosão e ocorrência de movimentos de massa, tanto 
translacionais (“slides”), quanto rotacionais (“slumps”). 
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Além disso, a retirada da cobertura vegetal, que atua aumentando a 
estabilidade das vertentes reduzindo significativamente a ocorrência 
de desnudação é um fator que reforça a propensão à ocorrência de 
tais processos em virtude da implantação da barragem. 
[...]. 
Por se tratar de uma área coberta por material desagregado não 
litificado, esta se encontra sujeita à instalação de processos erosivos e 
movimentos de massa também durante a fase de abertura de acessos 
e retirada de material em áreas de empréstimo para a construção do 
corpo da barragem. 
A evolução dos processos erosivos e de movimentação de massa 
instalados nos pontos de implantação da barragem pode desencadear 
processos de erosão regressiva, podendo atingir áreas sobre 
influência indireta da barragem. 
[...]. 
Durante a fase de mineração propriamente dita, serão deslocados 
grandes volumes de material, incluindo minério e estéril. É nesta fase 
que a área encontra-se mais susceptível a problemas geotécnicos, 
com o desconfinamento do maciço, além de o aprofundamento da 
cava expor o aqüífero. Também é nesta fase que será gerado o maior 
volume de estéril, sendo que este passa a não ter utilidade secundária 
(e.g.: construção de barragens, aterro para nivelamento de pátio de 
obras). 

 
Ainda que não tenha sido explicito, o EIA do PA COPAM Nº 01778/2004/020/2009, página 
157, apresenta uma informação que corrobora esse impacto, vejamos: 

O empreendimento encontra-se instalado e em operação em 
Miguel Burnier, portanto, a área já encontra-se descaracterizada 
de sua conformação original há décadas. Mesmo assim, deve-se 
considerar a potencialidade de impacto visual e de alteração da 
paisagem advinda das atividades de instalação da Planta de 
Concentração. Essas ações possivelmente provocará alterações 
na morfologia da área, apesar de serem necessárias somente 
pequenas intervenções em área antropizada. [grifo nosso.] 

 
A página 158 do EIA ainda cita medidas mitigadoras para controle da erosão de solo: 

Existem ainda, os dispositivos de drenagem para coleta, 
transporte e descarga das águas de chuvas, de forma a 
minimizar o carreamento e a erosão dos solos. 

 
A emissão de poeiras a partir de solo exposto citada na página 159 do EIA guarda 
relação com o presente item. De fato, a exposição do solo é ação que favorece o 
aumento de sua erodibilidade.  

Durante as obras eleva-se o potencial de emissão de material 
particulado na atmosfera. As fontes de emissão são difusas (poeiras), 
originadas a partir do solo exposto resultado das frentes de trabalhos.  
 

O EIA do PA COPAM Nº 01778/2004/020/2009 ainda apresenta um programa 
especifico para controle de erosão (“Programa de Controle de Processos Erosivos”), 
o que demonstra que esse é um item que deve ser levado em conta. 
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O RCA do PA COPAM Nº 01778/2004/004/2005, página 30, também cita medidas 
mitigadoras para controle da erosão na fase de obras, onde comumente ocorrem exposição 
e movimentação de solos. 

Na etapa de obras devem ser previstos sistemas provisórios de 
drenagem pluvial para evitar erosão e reter sólidos carreados. [...]. 

 
O PCA do empreendimento acima citado ainda apresenta o Programa de Recuperação de 
Áreas Degradadas, que, dentre os objetivos específicos elenca: “Estabelecer medidas de 
recuperação que proporcionem o controle de erosão e o restabelecimento de processos 
biológicos nas três fases8”.  
 
No tocante ao empreendimento licenciado via PA’s COPAM Ns° 01778/2004/007/2007 e 
01778/2004/015/2008, destaca-se informação constante do Parecer Técnico/IEF Nº 
009/2007, referente ao Processo IEF N° 09.01.0000907/2006, página 5. São itens que 
indicam o aumento da erodibilidade do solo. 

A retirada da vegetação local irá provocar a exposição do solo às 
intempéries, contribuindo assim para empobrecimento, carreamento e 
lixiviação do material orgânico e de seus nutrientes. 
O tráfego de máquinas e a disposição de pilhas de material 
contribuirão fortemente para a compactação do solo no local. 

 
O RCA do PA COPAM Nº 01778/2004/018/2009, páginas 70 e 71, também apresenta 
informação similar. 

Alteração da estrutura do solo, desenvolvimento de processos 
erosivos e instabilidades. 
Dentre os impactos adversos a serem considerados para a obra 
em questão, faz-se necessário mencionar a alteração da 
morfologia e a possibilidade do desenvolvimento de processos 
erosivos e instabilidades. 
Para a ampliação das barragens será necessária a realização de 
obras de terraplenagem, causando a remoção da cobertura 
vegetal, caracterizada por campo limpo, e da cobertura 
pedológica superficial provocando alterações irreversíveis e 
permanentes da estrutura original do solo. 
A alteração da estrutura do solo provocará a exposição de um 
substrato mais susceptível ao surgimento de processos erosivos 
e instabilidades geotécnicas e ao carreamento de sólidos. 
O substrato resultante nas áreas degradadas, tendo suas partes 
física e biológica desestruturadas, tende a se tornar 
empobrecido dificultando a recomposição natural da vegetação. 
[...]. 
Cabe mencionar que a remoção da vegetação provocará um 
déficit na estabilidade do solo proporcionando o aumento da 
lixiviação e possibilidade de erosão laminar. 

 
O somatório dessas ações implicam em compactação do solo, redução da porosidade, 

degradação dos agregados e aumento da erodibilidade do solo. Assim, considerando que a 

adoção de medidas mitigadoras não impede a ocorrência de efeitos residuais, independente 

de sua magnitude, considerando que na prática não existem separações reais entre as 

                                                 
8 Implantação, operação e fechamento do empreendimento. 
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atividades e os impactos serão sinérgicos e cumulativos, estes deverão ser ambientalmente 

compensados. 

 

PA COPAM Aumento da erodibilidade do solo  

01778/2004/009/2007 Sim 

01778/2004/007/2007 & 
01778/2004/018/2009 

Sim 

01778/2004/004/2005 Sim 

01778/2004/020/2009 Sim 

 

 

Emissão de sons e ruídos residuais 
 

O RCA do PA COPAM N° 01778/2004/018/2009, página 72, elenca esse impacto, vejamos: 
Dentre as potencialidades de impactos ambientais adversos 
associados a fase de obras, pode-se mencionar a geração de ruídos, 
provenientes da movimentação dos veículos e equipamentos pesados. 
[...]. 
O ruído, apesar de ser emitido por tempo determinado e apresentar 
características reversíveis, tem como conseqüência a possibilidade de 
afugentar e/ou inibir espécies de alguns animais mais susceptíveis ao 
ruído, que procuram se afastar de seus locais de origem. [...]. 
[...]. 

 
O EIA do PA COPAM Nº 01778/2004/009/2007, página 81, também destaca impactos 
relativos a esse item da planilha GI, vejamos: 

As fontes principais de emissão de ruído, características do 
empreendimento, consistem no trânsito de caminhões e nas 
detonações de ocorrência intermitente. 
[...]. 
As operações de desmonte de rocha por explosivo produzem efeitos 
de vibração e sobrepressão acústica perceptíveis no ambiente. O 
efeito de sobrepressão acústica é mais perceptível em operações de 
mina a céu aberto. 
[...]. 
 

A emissão de ruídos também é considerada no EIA do PA COPAM Nº 
01778/2004/020/2009, RCA do PA COPAM Nº 01778/2004/004/2005 e RCA do PA COPAM 
Nº 01778/2004/007/2007. 
 
Ainda que os níveis de ruídos medidos atendam aos critérios estabelecidos para a proteção 
da saúde humana, destaca-se a importância da geração de tais ruídos como fator gerador 
de estresse da fauna, podendo causar o seu afugentamento e até mesmo interferência em 
processos ecológicos. 
 
Neste sentido, CAVALCANTE (2009)9, em sua revisão da literatura, destaca  estudos que 
apontam a interferência de ruídos na ecologia e distribuição de passariformes: 

Esta alteração do campo acústico em hábitats de passeriformes, como 
conseqüência das ações do homem, pode produzir o mascaramento 

                                                 
9 CAVALCANTE, K. V. S. M. Avaliação acústica ambiental de háitats de passariformes expostos a ruídos 

antrópicos em Minas Gerais e São Paulo. UFMG. Belo Horizonte.2009. 
http://www.smarh.eng.ufmg.br/defesas/353M.PDF 
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de nichos espectrais, afetando a comunicação dos animais. Se 
vocalizações de acasalamento não forem ouvidas podem resultar na 
redução do número de indivíduos ou até mesmo na extinção de 
espécies (KRAUSE, 1993). 

 
Esse item da planilha GI é inerente a atividades minerárias e demais atividades antrópicas. 
No caso especifico da Mina de Miguel Burnier o impacto final percebido pela biota está 
relacionado a sinergia e a cumulatividade dos efeitos gerados pelas diferentes atividades do 
empreendimento (PA’s COPAM analisados). Assim, com base nessas informações, 
considera-se o impacto “Emissão de sons e ruídos residuais” para fins de aferição do GI. 
 
 

PA COPAM Emissão de sons e ruídos residuais 

01778/2004/009/2007 Sim 

01778/2004/007/2007 & 
01778/2004/018/2009 

Sim 

01778/2004/004/2005 Sim 

01778/2004/020/2009 Sim 

 
 
2.4 Indicadores Ambientais 
 
2.4.1 Índice de Temporalidade 
 
Segundo o Decreto Estadual 45.175/2009 o Fator de Temporalidade é um critério que 

permite avaliar a persistência do comprometimento do meio ambiente pelo empreendimento.  

 

O Fator de Temporalidade pode ser classificado como: 

 

Duração Valoração (%) 

Imediata 0 a 5 anos 0,0500 

Curta > 5 a 10 anos 0,0650 

Média >10 a 20 anos 0,0850 

Longa >20 anos 0,1000 

 

O EIA do PA COPAM Nº 01778/2004/009/2007 apresenta informações relevantes com 
relação ao presente item, vejamos: 

A Gerdau Açominas pretende licenciar as atividades de extração 
mineral de minério de ferro em Miguel Burnier para uma taxa de 
extração de 1,5 milhões de toneladas/ano. Considerando o 
planejamento de lavra realizado pela Gerdau nesta taxa de extração a 
mina teria uma vida útil de aproximadamente 120 anos. [página 1]. 
[...]. 
O sequenciamento de lavra prevê uma vida útil de 120 anos para o 
empreendimento, dentro do conhecimento atual de reservas dos 
corpos minerais de Bocaina, Campina e Miguel Burnier, sendo 
previstas atividades de extração simultânea em alguns períodos do 
empreendimento. Estão previstas: extração aproximada total de 171,5 
x 106

 t de minério itabirítico e 21,0 x 106
 t de estéril. [página 60]. 

[...]. 
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A previsão de vida útil do empreendimento da Gerdau Açominas, em 
Miguel Burnier, é superior à 100 anos. O que torna impossível 
qualquer avaliação realista das condições socioeconômicas que 
estarão vigentes na área após tão longo período de tempo. [página 
461].  

 
O EIA do PA COPAM Nº 01778/2004/020/2009, página 51, também apresenta informações 
relevantes, vejamos: 

O complexo minerário de Miguel Burnier, de propriedade da 
Gerdau Açominas, objetiva ampliação das atividades para uma 
taxa de extração de minério de ferra de 3,5 milhões de toneladas 
por ano (3,5MTPA). O primeiro planejamento, o qual 
considerava uma taxa de extração de 1,5 MTPA, previa uma 
vida útil de aproximadamente 120 anos da jazida. Ao 
reconsiderar o plano de extração, elevando a taxa para 
3,5MTPA, a vida útil da mesma é reduzida para 
aproximadamente 52 anos. 

 
No presente item, não se deve considerar apenas o tempo de operação da lavra, mas os 
tempos de operação da pilha, recuperação, estabilização e monitoramento. Também deve 
ser considerado o tempo que os impactos permanecem no ambiente.   
 
Assim, considerando que variados impactos ambientais do empreendimento permanecerão 
mesmo após o encerramento das atividades e/ou possuem potencial de recuperação a 
longo prazo, como a supressão de vegetação; considerando a dificuldade de se avaliar o 
efeito de temporalidade para o impacto “introdução de espécies invasoras”, cuja duração 
dos efeitos provavelmente será muito superior a 20 anos; considerando que não é possível 
mensurarmos o tempo total para a invasão nos ambientes de campo e campo rupestre 
existentes nas regiões do empreendimento; considerando que todas as atividades/PA’s 
COPAM em análise incorrem nesses impactos, destacando-se a sinergia entre supressão e 
introdução de espécies alóctones; o índice de temporalidade a ser considerado para efeito 
de definição do GI é o “Duração Longa”.  
 

PA COPAM Índice de Temporalidade  - Duração longa 

01778/2004/009/2007 Sim 

01778/2004/007/2007 & 
01778/2004/018/2009 

Sim 

01778/2004/004/2005 Sim 

01778/2004/020/2009 Sim 

 
 
2.4.2 Índice de Abrangência 

 
O EIA do PA COPAM Nº 01778/2004/009/2007 apresenta impactos ambientais de 

abrangência regional, vejamos: 

- Fragmentação e isolamento de áreas naturais (perda de conectividade) - Impacto 

potencial: regional; Impacto real: local. [página 358]. 

- Alteração da dinâmica hídrica – águas subterrâneas - Impacto potencial: regional; Impacto 

real: regional. [páginas 375 e 376]. 

 

O EIA do PA COPAM Nº 01778/2004/020/2009 também elenca impactos ambientais de 

abrangência regional, por exemplo: 
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- Alteração dos níveis de pressão sonora na Fase de Implantação [página 157]. 

- Alteração da Qualidade das Águas e do Solo - Efluentes líquidos – Fase de Implantação – 
“Este impacto classifica-se como negativo, direto, de abrangência local ou regional caso não 
haja grande emissão de efluentes e não sejam tomadas medidas de contenção destes, de 
curto prazo e temporário se mitigado adequadamente” [página 158]. 
 

Nos RCA’s dos PA’s COPAM Ns°  01778/2004/004/2005 e 01778/2004/007/2007 não 

localizamos uma classificação de abrangência dos impactos. 

 

Embora o RCA do PA COPAM Nº 01778/2004/018/2009 considere a abrangência dentre os 

critérios de análise de impacto, verificamos que as discussões dos impactos identificados 

poderia ter sido mais profunda. Alguns trechos do documento destacam condições em que o 

impacto regional poderia ocorrer: 

Alteração dos níveis de pressão sonora 
Dentre as potencialidades de impactos ambientais adversos 
associados a fase de obras, pode-se mencionar a geração de ruídos, 
provenientes da movimentação dos veículos e equipamentos pesados. 
Apesar deste tipo de impacto ter característica de abrangência 
regional, as movimentações dos veículos e máquinas serão restritas à 
área adjacentes da barragem. [...]. [página 72]. 
Alteração da qualidade das águas 
O solo exposto durante as obras para a implantação de ampliação é 
um potencial agente de impacto adverso relacionado às águas 
superficiais atuando como áreas de aporte de sedimentos. O 
carreamento de sólidos, em um curto espaço de tempo, contamina os 
recursos hídricos aumentando a turbidez, bem como a vegetação ciliar 
de jusante. 
De forma a assegurar a minimização desse impacto, que pode ter 
abrangência regional com o assoreamento de outros cursos d’água da 
bacia, será implantado juntamente com as obras de terraplanagem um 
Programa de Controle de Processos Erosivos. [...]. [página 72]. 

 

Conforme já informado no item 2.2 deste parecer, o critério balizador para a definição das 
áreas de influência de diversas atividades, áreas sujeitas aos impactos diretos e indiretos do 
mesmo, inclui a hidrografia, perpassando pelo conceito de bacia.  
 
Há que se considerar inclusive que, ao observarmos a Figura 3 do presente parecer, 
verificamos que a dimensão da área de influência é considerável, assinalando muito mais o 
impacto regional do que local.  
 
Há que se considerar que na prática os impactos ambientais reais são da mina como um 
todo, aqui também valendo os conceitos de cumulatividade e sinergia dos efeitos 
ambientais. 
 
Considerando que o empreendimento foi enquadrado como gerador de significativo impacto 

ambiental, considerando a cumulatividade e sinergia dos impactos das diversas atividades, 

considerando a dimensão da Mina como um todo, considerando as limitações inerentes a 

qualquer estudo ambiental, considerando que os diversos estudos ambientais prevêem a 

possibilidade de impactos regionais, considerando o principio In dubio pro natura, 

considerando os princípios da prevenção e precaução, não é possível afirmarmos que o 

empreendimento possui abrangência local.  
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Assim, levando em conta essas informações, considerando a definição da abrangência 
estabelecida pelo Decreto 45.175/2009, entende-se que o empreendimento possui 
abrangência regional. 
 

PA COPAM Índice de Abrangência – Área de 
Interferência Indireta  

01778/2004/009/2007 Sim 

01778/2004/007/2007 & 
01778/2004/018/2009 

Sim 

01778/2004/004/2005 Sim 

01778/2004/020/2009 Sim 

 

3-  APLICAÇÃO DO RECURSO  
 
3.1 Valor da Compensação ambiental 
 

O valor da compensação ambiental foi apurado considerando os Valores de Referência das 

atividades informados pelo empreendedor e os Graus de Impacto – GI’s (tabelas em anexo), 

nos termos do Decreto 45.175/09 alterado pelo Decreto 45.629/11: 

 

Empreendimento 
Gerdau Açominas S. A. - Pasta 
GCA/IEF N° 723/2012 

PA’s COPAM 

01778/2004/020/2009; 
01778/2004/021/2010; 
01778/2004/029/2012 

Valor de referência do empreendimento:  R$ 7.808.295,91 

Valor de referência do empreendimento 
atualizado:  R$ 11.103.845,76 

Taxa TJMG¹: 1,42206 

 Valor do GI apurado:  0,5000% 

Valor da Compensação Ambiental (GI x VR):  R$ 55.519,23 

         1 - Fator de Atualização Monetária Baseado na Variação de: 
ORTN/OTN/BTN/TR/IPC-R/INPC  –  de novembro/2012 à janeiro/2019. Taxa: 
1,4220575 – Fonte: TJ/MG. 

 

 

 

Empreendimento 
Gerdau Açominas S. A. - Pasta 
GCA/IEF N° 92/2008 

PA’s COPAM 

01778/2004/009/2007; 
01778/2004/016/2008; 
01778/2004/017/2009; 
01778/2004/024/2011; & 
01778/2004/032/2012 

Valor de referência do empreendimento:  R$ 87.579.178,07 

Valor de referência do empreendimento 
atualizado:  R$ 124.542.627,02 

Taxa TJMG2: 1,42206 

 Valor do GI apurado:  0,5000% 

Valor da Compensação Ambiental (GI x VR):  R$ 622.713,14 
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2 - Fator de Atualização Monetária Baseado na Variação de: ORTN/OTN/BTN/TR/IPC-
R/INPC  –  de novembro/2012 à janeiro/2019. Taxa: 1,4220575 – Fonte: TJ/MG. 

 

 

Empreendimento 
Gerdau Açominas S. A. - 
Pasta GCA/IEF N° 722/2012 

PA’s COPAM 

01778/2004/004/2005; 
01778/2004/006/2006 
 & 01778/2004/014/2007 

Valor de referência do empreendimento:  R$ 86.798.683,69 

Valor de referência do empreendimento atualizado:  R$ 123.432.719,13 

Taxa TJMG3: 1,42206 

 Valor do GI apurado:  0,5000% 

Valor da Compensação Ambiental (GI x VR):  R$ 617.163,60 

3 - Fator de Atualização Monetária Baseado na Variação de: 
ORTN/OTN/BTN/TR/IPC-R/INPC  –  de novembro/2012 à janeiro/2019. 
Taxa: 1,4220575 – Fonte: TJ/MG. 

 

 

Empreendimento 
Gerdau Açominas S. A. - Pastas 
GCA/IEF Ns° 245/2012 e 721/2012 

PA’s COPAM 

A) 01778/2004/007/2007 & 
01778/2004/015/2008 
B) 01778/2004/018/2009 & 
01778/2004/025/2011 

Valor de referência do empreendimento:  R$ 3.028.813,83 

Valor de referência do empreendimento 
atualizado:  R$ 4.166.977,86 

Taxa TJMG4: 1,37578 

 Valor do GI apurado:  0,5000% 

Valor da Compensação Ambiental (GI x VR):  R$ 20.834,89 

4 - Fator de Atualização Monetária Baseado na Variação de: 
ORTN/OTN/BTN/TR/IPC-R/INPC  –  de abril/2013 à janeiro/2019. Taxa: 
1,3757788 – Fonte: TJ/MG. 

 

 

 A planilha de Valor de Referência (VR) é um documento autodeclatório elaborado pelo 

empreendedor, sendo de sua total responsabilidade. Para a elaboração do presente 

parecer, apenas verificamos se os campos da coluna VALOR TOTAL referente aos 

investimentos (R$) estavam ou não preenchidos nas 4 planilhas VR de interesse, sendo que 

uma justificativa deveria ser apresentada no último caso. Não foi realizada a apuração 

contábil ou financeira dos valores (R$) constantes das planilhas VR, bem como a checagem 

das justificativas. 

 
3.2 Unidades de Conservação Afetadas 
 
Conforme apresentado no mapa “Unidades de Conservação”, em anexo, o empreendimento 

afeta duas UC’s: 

- Parque Estadual Serra do Ouro Branco. 

- Zona de Amortecimento do Parque Estadual do Itacolomi. 
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Em consulta ao Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC), realizada em 

04/02/2019, às 11:50, verificamos que as referidas unidades constam do CNUC, fazendo jus 

a recursos da compensação ambiental. 

 

3.3 Recomendação de Aplicação do Recurso 
 
3.3.1 Análise referente ao PA COPAM Nº 01778/2004/020/2009 – Pasta GCA/IEF Nº 
723/2012 

 

De acordo com os critérios técnicos do POA/2018, as UC’s foram submetidas à metodologia 
prevista para cálculo do índice de distribuição, que estipula a porcentagem de recursos 
previstos para a unidade de acordo com os critérios sintetizados a seguir: 
 
UC1        

        

Unidade Diretamente Afetada Parque Estadual Serra Do Ouro Branco 

Área Prioritária Especial 

Espécies Ameaçadas VU 

Indíce Biológico Muito Elevado 

Área da UC (ha) 7.521 

Indíce Biofísico Especial 

Categoria de Uso Proteção Integral (2) 

Indíce de Distribuição 100,00% 

        UC2        

        
Unidade Diretamente Afetada Parque Estadual Do Itacolomi 

Área Prioritária Especial 

Espécies Ameaçadas VU 

Indíce Biológico Muito Elevado 

Área da UC (ha) 7.543 

Indíce Biofísico Especial 

Categoria de Uso Proteção Integral (2) 

Indíce de Distribuição 100,00% 

 
Considerando que 20% do valor total da Compensação Ambiental (R$11.103,85) serão 
destinados às Unidades de Conservação Afetadas e que esse valor precisa ser distribuído 
proporcionalmente para as UCs, conforme Índice de Distribuição Geral, são apresentados a 
seguir os valores recomendados para cada UC: 

         
Unidade de Conservação Afetada 

Índice de Distribuição 

Geral % 

Índice de Distribuição por 

UC 
Valor de compensação  

Parque Estadual Serra Do Ouro Branco 
100,00% 50,00% R$ 5.551,92 

Parque Estadual Do Itacolomi 100,00% 50,00% R$ 5.551,92 
Somatório 200,00% 100,00% R$ 11.103,85 

 
Obedecendo a metodologia prevista, bem como as demais diretrizes do POA/2018, este 
parecer faz a seguinte recomendação para a destinação dos recursos: 
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Valores e distribuição do recurso 

Regularização fundiária das Ucs (60%) R$ 33.311,54 

Plano de manejo, bens e serviços (20%): R$ 11.103,85 

UC 1: Parque Estadual Serra Do Ouro Branco R$ 5.551,92 

UC 2: Parque Estadual Do Itacolomi R$ 5.551,92 

Valor total da compensação: R$ 55.519,23 

 
3.3.2 Análise referente ao PA COPAM Nº 01778/2004/009/2007 – Pasta GCA/IEF Nº 
92/2008 

 

De acordo com os critérios técnicos do POA/2018, as UC’s foram submetidas à metodologia 
prevista para cálculo do índice de distribuição, que estipula a porcentagem de recursos 
previstos para a unidade de acordo com os critérios sintetizados a seguir: 
 
UC1        

        

Unidade Diretamente Afetada Parque Estadual Serra Do Ouro Branco 

Área Prioritária Especial 

Espécies Ameaçadas VU 

Indíce Biológico Muito Elevado 

Área da UC (ha) 7.521 

Indíce Biofísico Especial 

Categoria de Uso Proteção Integral (2) 

Indíce de Distribuição 100,00% 

        UC2        

        
Unidade Diretamente Afetada Parque Estadual Do Itacolomi 

Área Prioritária Especial 

Espécies Ameaçadas VU 

Indíce Biológico Muito Elevado 

Área da UC (ha) 7.543 

Indíce Biofísico Especial 

Categoria de Uso Proteção Integral (2) 

Indíce de Distribuição 100,00% 

 
Considerando que 20% do valor total da Compensação Ambiental (R$124.542,63) serão 
destinados às Unidades de Conservação Afetadas e que esse valor precisa ser distribuído 
proporcionalmente para as UCs, conforme Índice de Distribuição Geral, são apresentados a 
seguir os valores recomendados para cada UC: 
 

Unidade de Conservação Afetada 
Índice de Distribuição 

Geral % 

Índice de Distribuição por 

UC 
Valor de compensação  

Parque Estadual Serra Do Ouro Branco 
100,00% 50,00% R$ 62.271,31 

Parque Estadual Do Itacolomi 100,00% 50,00% R$ 62.271,31 
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Somatório 200,00% 100,00% R$ 124.542,63 

  
Obedecendo a metodologia prevista, bem como as demais diretrizes do POA/2018, este 
parecer faz a seguinte recomendação para a destinação dos recursos: 
 

Valores e distribuição do recurso 

Regularização fundiária das Ucs (60%) R$ 373.627,88 

Plano de manejo, bens e serviços (20%): R$ 124.542,63 

UC 1: Parque Estadual Serra Do Ouro Branco R$ 62.271,31 

UC 2: Parque Estadual Do Itacolomi R$ 62.271,31 

Valor total da compensação: R$ 622.713,14 

 
3.3.3 Análise referente ao PA COPAM Nº 01778/2004/004/2005 – Pasta GCA/IEF Nº 
722/2012 

 

De acordo com os critérios técnicos do POA/2018, as UC’s foram submetidas à metodologia 
prevista para cálculo do índice de distribuição, que estipula a porcentagem de recursos 
previstos para a unidade de acordo com os critérios sintetizados a seguir: 
 
UC1        

        

Unidade Diretamente Afetada Parque Estadual Serra Do Ouro Branco 

Área Prioritária Especial 

Espécies Ameaçadas VU 

Indíce Biológico Muito Elevado 

Área da UC (ha) 7.521 

Indíce Biofísico Especial 

Categoria de Uso Proteção Integral (2) 

Indíce de Distribuição 100,00% 

        UC2        

        
Unidade Diretamente Afetada Parque Estadual Do Itacolomi 

Área Prioritária Especial 

Espécies Ameaçadas VU 

Indíce Biológico Muito Elevado 

Área da UC (ha) 7.543 

Indíce Biofísico Especial 

Categoria de Uso Proteção Integral (2) 

Indíce de Distribuição 100,00% 

 
Considerando que 20% do valor total da Compensação Ambiental (R$123.432,72) serão 
destinados às Unidades de Conservação Afetadas e que esse valor precisa ser distribuído 
proporcionalmente para as UCs, conforme Índice de Distribuição Geral, são apresentados a 
seguir os valores recomendados para cada UC: 
 

Unidade de Conservação Afetada 
Índice de Distribuição 

Geral % 

Índice de Distribuição por 

UC 
Valor de compensação  
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Parque Estadual Serra Do Ouro Branco 
100,00% 50,00% R$ 61.716,36 

Parque Estadual Do Itacolomi 100,00% 50,00% R$ 61.716,36 
Somatório 200,00% 100,00% R$ 123.432,72 

  
Obedecendo a metodologia prevista, bem como as demais diretrizes do POA/2018, este 
parecer faz a seguinte recomendação para a destinação dos recursos: 
 

Valores e distribuição do recurso 

Regularização fundiária das Ucs (60%) R$ 370.298,16 

Plano de manejo, bens e serviços (20%): R$ 123.432,72 

UC 1: Parque Estadual Serra Do Ouro Branco R$ 61.716,36 

UC 2: Parque Estadual Do Itacolomi R$ 61.716,36 

Valor total da compensação: R$ 617.163,60 

  
3.3.4 Análise referente aos PAs COPAM Nsº 01778/2004/007/2007 e 
01778/2004/018/2009  – Pastas GCA/IEF Nsº 245/2012 e 721/2012 

 

De acordo com os critérios técnicos do POA/2018, as UC’s foram submetidas à metodologia 
prevista para cálculo do índice de distribuição, que estipula a porcentagem de recursos 
previstos para a unidade de acordo com os critérios sintetizados a seguir: 
 
UC1        

        

Unidade Diretamente Afetada Parque Estadual Serra Do Ouro Branco 

Área Prioritária Especial 

Espécies Ameaçadas VU 

Indíce Biológico Muito Elevado 

Área da UC (ha) 7.521 

Indíce Biofísico Especial 

Categoria de Uso Proteção Integral (2) 

Indíce de Distribuição 100,00% 

        UC2        

        
Unidade Diretamente Afetada Parque Estadual Do Itacolomi 

Área Prioritária Especial 

Espécies Ameaçadas VU 

Indíce Biológico Muito Elevado 

Área da UC (ha) 7.543 

Indíce Biofísico Especial 

Categoria de Uso Proteção Integral (2) 

Indíce de Distribuição 100,00% 

 
Considerando que 20% do valor total da Compensação Ambiental (R$ 4.166,98) serão 
destinados às Unidades de Conservação Afetadas e que esse valor precisa ser distribuído 
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proporcionalmente para as UCs, conforme Índice de Distribuição Geral, são apresentados a 
seguir os valores recomendados para cada UC: 
 

Unidade de Conservação Afetada 
Índice de Distribuição 

Geral % 

Índice de Distribuição por 

UC 
Valor de compensação  

Parque Estadual Serra Do Ouro Branco 
100,00% 50,00% R$ 2.083,49 

Parque Estadual Do Itacolomi 100,00% 50,00% R$ 2.083,49 
Somatório 200,00% 100,00% R$ 4.166,98 

  
Obedecendo a metodologia prevista, bem como as demais diretrizes do POA/2018, este 
parecer faz a seguinte recomendação para a destinação dos recursos: 
 

Valores e distribuição do recurso 

Regularização fundiária das Ucs (60%) R$ 12.500,93 

Plano de manejo, bens e serviços (20%): R$ 4.166,98 

UC 1: Parque Estadual Serra Do Ouro Branco R$ 2.083,49 

UC 2: Parque Estadual Do Itacolomi R$ 2.083,49 

Valor total da compensação: R$ 20.834,89 

 
3.3.5 Sintese dos valores 
 

Mina de Miguel Burnier – Gerdau Açominas S.A. 

PAs COPAM Nsº 01778/2004/020/2009, 01778/2004/021/2010 & 
01778/2004/029/2012; 01778/2004/009/2007, 01778/2004/016/2008, 
01778/2004/017/2009, 01778/2004/024/2011 & 01778/2004/032/2012; 
01778/2004/004/2005, 01778/2004/006/2006  & 01778/2004/014/2007; 
01778/2004/007/2007 & 01778/2004/015/2008; 01778/2004/018/2009 & 
01778/2004/025/2011. 

Pastas GCA/IEF Nsº 723/2012, 92/2008, 722/2012, 245/2012 e 721/2012 

Valores e distribuição do recurso 

Regularização fundiária das Ucs (60%) R$ 789.738,51 

Plano de manejo, bens e serviços (20%): 
R$ 263.246,18 

UC 1: Parque Estadual Serra Do Ouro Branco 
R$ 131.623,08 

 

UC 2: Parque Estadual Do Itacolomi 
R$ 131.623,08 

 

Valor total da compensação: 
R$ 1.316.230,85 

 

 

Os recursos deverão ser repassados ao IEF em até 04 parcelas, o que deve constar do 

Termo de Compromisso a ser assinado entre o empreendedor e o órgão.  

 
4 – CONTROLE PROCESSUAL 

 
O expediente refere-se aos  Processos COPAM nº Siam nº 01778/2004/020/2009, 

01778/2004/021/2010 & 01778/2004/029/2012; 01778/2004/009/2007, 
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01778/2004/016/2008, 01778/2004/017/2009, 01778/2004/024/2011 & 

01778/2004/032/2012; 01778/2004/004/2005, 01778/2004/006/2006  & 

01778/2004/014/2007; 01778/2004/007/2007 & 01778/2004/015/2008; 

01778/2004/018/2009 & 01778/2004/025/2011, formalizados pela empresa Gerdal Açominas 

S/A, todos vinculados ao empreendimento Mina de Miguel Burnier, visando o cumprimento 

de condicionantes de compensação ambiental impostas nos autos citados, para fins de 

compensação  dos impactos causados pelo empreendimento em questão conforme dispõe a 

Lei Federal 9985 de 18 de julho de 2000. 

 

O de compensação ambiental unificado encontra-se formalizado e instruído com a 

documentação exigida pela Portaria IEF n.º 55 de 23 de abril de 2012. 

 

O valor de referência do empreendimento foi apresentado sob a forma planilha (fls. 78 e 85-

87) vez que o empreendimento foi implantado após 19 de julho de 2000 que está 

devidamente assinada por profissional legalmente habilitado, acompanhada de Anotaçaõ de 

Responsabilidade Técnica de seu elaborador, em conformidade com o art. 11, §1º do 

Decreto Estadual 45.175/2009 alterado pelo Decreto 45.629/2011: 

 
§1º O valor de Referência do empreendimento deverá ser informado por profissional 

legalmente habilitado e estará sujeito a revisão, por parte do órgão competente, 

impondo-se ao profissional responsável e ao empreendedor as sanções 

administrativas, civis e penais, nos termos da Lei, pela falsidade da informação. 

 

Assim, por ser o valor de referência um ato declaratório, a responsabilidade pela veracidade 

do valor informado é do empreendedor, sob pena de, em caso de falsidade, submeter-se às 

sanções civis, penais e administrativas, não apenas pela prática do crime de falsidade 

ideológica, como também, pelo descumprimento da condicionante de natureza ambiental, 

submetendo-se às sanções da Lei 9.605/98, Lei dos Crimes Ambientais. 

 

Afirmamos que a sugestão de aplicação dos recursos financeiros a serem pagos pelo 

empreendedor a título de compensação ambiental neste Parecer estão em conformidade 

com a legislação vigente, bem com, com as diretrizes estabelecidas pelo Plano Operativo 

Anual – POA/2018.  

 

Isto posto, a destinação dos recursos sugerida pelos técnicos neste Parecer atende as 

normas legais vigentes e as diretrizes do POA/2018, não restando óbices legais para que o 

mesmo seja aprovado.  

 

 

5 - CONCLUSÃO 

 

Considerando a análise, descrições técnicas empreendidas e a inexistência de óbices 

jurídicos para a aplicação dos recursos provenientes da compensação ambiental a ser paga 

pelo empreendedor, nos moldes detalhados neste Parecer, infere-se que o presente 

processo se encontra apto à análise e deliberação da Câmara de Proteção à Biodiversidade 

e áreas protegidas do COPAM, nos termos do Art. 13, inc. XIII do Decreto Estadual   nº 

46.953, de 23 de fevereiro de 2016. 
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Ressalta-se, finalmente, que o cumprimento da compensação ambiental não exclui a 

obrigação do empreendedor de atender às demais condicionantes definidas no âmbito do 

processo de licenciamento ambiental. 

 

 

Este é o parecer. 

 

Smj. 

Belo Horizonte, 14 de março de 2019 

 

 

 
Thiago Magno Dias Pereira 

Gestor Ambiental 
MASP: 1.155.282-5 

 
 
 
 
 

Letícia Horta Vilas Boas 
Analista Ambiental - Direito 

MASP 1.159.297-9 
 

 
 
 
De acordo:  
 
 

Nathália Luiza Fonseca Martins 
Gerente da Compensação Ambiental 

MASP: 1.392.543-3 
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Valoração

 Fixada

Valoração

 Aplicada

Índices de 

Relevância 

    0,0750 
     0,0750 X

    0,0100      0,0100 X

ecossistemas especialmente 

protegidos (Lei 14.309)     0,0500      0,0500 X

outros biomas     0,0450   

    0,0250   

    0,1000      0,1000 X

Importância Biológica Especial     0,0500      0,0500 X

Importância Biológica Extrema     0,0450   

Importância Biológica Muito Alta     0,0400   

Importância Biológica Alta     0,0350   

    0,0250      0,0250 X

    0,0250      0,0250 X

    0,0450   

    0,0300      0,0300 X

    0,0250      0,0250 X

    0,0300      0,0300 X

    0,0100      0,0100 X

    0,6650 0,4300                 

Indicadores Ambientais

    0,0500   

    0,0650   
    0,0850   

    0,1000      0,1000 X

0,3000    0,1000                 

Índice de Abrangência

    0,0300   

    0,0500      0,0500 X

    0,0800 0,0500                 

Somatório FR+(FT+FA) 0,5800                 

R$

R$

Alteração da qualidade físico-química da água, do solo ou do ar

55.519,23                             

Duração Imediata – 0 a 5 anos

Duração Curta - > 5 a 10 anos

Duração Média - >10 a 20 anos

Duração Longa - >20 anos

Total Índice de Temporalidade

Área de Interferência Direta do empreendimento

Valor de Referencia do Empreendimento

Valor da Compensação Ambiental

Área de Interferência Indireta do empreendimento

Valor do grau do Impacto a ser utilizado no cálculo da 

compensação 
0,5000%

Aumento da erodibilidade do solo 

Emissão de sons e ruídos residuais

Somatório Relevância

Índices de Relevância 

Ocorrência de espécies ameaçadas de extinção, raras,

endêmicas, novas e vulneráveis e/ou interferência em áreas de

reprodução, de pousio ou distúrbios de rotas migratórias

Nome do Empreendimento Nº  Pocesso COPAM

Tabela de Grau de Impacto - GI

Gerdau Açominas S. A. - Pasta GCA/IEF N° 723/2012 01778/2004/020/2009; 01778/2004/021/2010; 

01778/2004/029/2012

Introdução ou facilitação de espécies alóctones (invasoras)

Interferência /supressão de 

vegetação, acarretando 

fragmentação

Interferência em cavernas, abrigos ou fenômenos cársticos e

sítios paleontológicos

Interferência em unidades de conservação de proteção integral,

sua zona de amortecimento, observada a legislação aplicável.

Interferência em áreas

prioritárias para a conservação,

conforme ‘Biodiversidade em

Minas Gerais – Um Atlas para

sua Conservação

Índice de temporalidade (vida útil do empreendimento)

Rebaixamento ou soerguimento de aqüíferos ou águas superficiais

Transformação ambiente lótico em lêntico

Interferência em paisagens notáveis

Emissão de gases que contribuem efeito estufa

11.103.845,76 

Total Índice de Abrangência
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Valoração

 Fixada

Valoração

 Aplicada

Índices de 

Relevância 

    0,0750 
     0,0750 X

    0,0100      0,0100 X

ecossistemas especialmente 

protegidos (Lei 14.309)     0,0500      0,0500 X

outros biomas     0,0450   

    0,0250      0,0250 X

    0,1000      0,1000 X

Importância Biológica Especial     0,0500      0,0500 X

Importância Biológica Extrema     0,0450   

Importância Biológica Muito Alta     0,0400   

Importância Biológica Alta     0,0350   

    0,0250      0,0250 X

    0,0250      0,0250 X

    0,0450      0,0450 X

    0,0300      0,0300 X

    0,0250      0,0250 X

    0,0300      0,0300 X

    0,0100      0,0100 X

    0,6650 0,5000                 

Indicadores Ambientais

    0,0500   

    0,0650   
    0,0850   

    0,1000      0,1000 X

0,3000    0,1000                 

Índice de Abrangência

    0,0300   

    0,0500      0,0500 X

    0,0800 0,0500                 

Somatório FR+(FT+FA) 0,6500                 

R$

R$

Alteração da qualidade físico-química da água, do solo ou do ar

622.713,14                           

Duração Imediata – 0 a 5 anos

Duração Curta - > 5 a 10 anos

Duração Média - >10 a 20 anos

Duração Longa - >20 anos

Total Índice de Temporalidade

Área de Interferência Direta do empreendimento

Valor de Referencia do Empreendimento

Valor da Compensação Ambiental

Área de Interferência Indireta do empreendimento

Valor do grau do Impacto a ser utilizado no cálculo da 

compensação 
0,5000%

Aumento da erodibilidade do solo 

Emissão de sons e ruídos residuais

Somatório Relevância

Índices de Relevância 

Ocorrência de espécies ameaçadas de extinção, raras,

endêmicas, novas e vulneráveis e/ou interferência em áreas de

reprodução, de pousio ou distúrbios de rotas migratórias

Nome do Empreendimento Nº  Pocesso COPAM

Tabela de Grau de Impacto - GI

Gerdau Açominas S. A. - Pasta GCA/IEF N° 92/2008 01778/2004/009/2007; 01778/2004/016/2008;

01778/2004/017/2009; 01778/2004/024/2011; &

01778/2004/032/2012

Introdução ou facilitação de espécies alóctones (invasoras)

Interferência /supressão de 

vegetação, acarretando 

fragmentação

Interferência em cavernas, abrigos ou fenômenos cársticos e

sítios paleontológicos

Interferência em unidades de conservação de proteção integral,

sua zona de amortecimento, observada a legislação aplicável.

Interferência em áreas

prioritárias para a conservação,

conforme ‘Biodiversidade em

Minas Gerais – Um Atlas para

sua Conservação

Índice de temporalidade (vida útil do empreendimento)

Rebaixamento ou soerguimento de aqüíferos ou águas superficiais

Transformação ambiente lótico em lêntico

Interferência em paisagens notáveis

Emissão de gases que contribuem efeito estufa

124.542.627,02 

Total Índice de Abrangência

 
 
 
 



  

Página 59 de 65 

 

Valoração

 Fixada

Valoração

 Aplicada

Índices de 

Relevância 

    0,0750 
     0,0750 X

    0,0100      0,0100 X

ecossistemas especialmente 

protegidos (Lei 14.309)     0,0500      0,0500 X

outros biomas     0,0450   

    0,0250   

    0,1000      0,1000 X

Importância Biológica Especial     0,0500      0,0500 X

Importância Biológica Extrema     0,0450   

Importância Biológica Muito Alta     0,0400   

Importância Biológica Alta     0,0350   

    0,0250      0,0250 X

    0,0250      0,0250 X

    0,0450   

    0,0300      0,0300 X

    0,0250      0,0250 X

    0,0300      0,0300 X

    0,0100      0,0100 X

    0,6650 0,4300                 

Indicadores Ambientais

    0,0500   

    0,0650   
    0,0850   

    0,1000      0,1000 X

0,3000    0,1000                 

Índice de Abrangência

    0,0300   

    0,0500      0,0500 X

    0,0800 0,0500                 

Somatório FR+(FT+FA) 0,5800                 

R$

R$

123.432.719,13 

Total Índice de Abrangência

Índice de temporalidade (vida útil do empreendimento)

Rebaixamento ou soerguimento de aqüíferos ou águas superficiais

Transformação ambiente lótico em lêntico

Interferência em paisagens notáveis

Emissão de gases que contribuem efeito estufa

Introdução ou facilitação de espécies alóctones (invasoras)

Interferência /supressão de 

vegetação, acarretando 

fragmentação

Interferência em cavernas, abrigos ou fenômenos cársticos e

sítios paleontológicos

Interferência em unidades de conservação de proteção integral,

sua zona de amortecimento, observada a legislação aplicável.

Interferência em áreas

prioritárias para a conservação,

conforme ‘Biodiversidade em

Minas Gerais – Um Atlas para

sua Conservação

Índices de Relevância 

Ocorrência de espécies ameaçadas de extinção, raras,

endêmicas, novas e vulneráveis e/ou interferência em áreas de

reprodução, de pousio ou distúrbios de rotas migratórias

Nome do Empreendimento Nº  Pocesso COPAM

Tabela de Grau de Impacto - GI

Gerdau Açominas S. A. - Pasta GCA/IEF N° 722/2012 01778/2004/004/2005; 01778/2004/006/2006

 & 01778/2004/014/2007

Alteração da qualidade físico-química da água, do solo ou do ar

617.163,60                           

Duração Imediata – 0 a 5 anos

Duração Curta - > 5 a 10 anos

Duração Média - >10 a 20 anos

Duração Longa - >20 anos

Total Índice de Temporalidade

Área de Interferência Direta do empreendimento

Valor de Referencia do Empreendimento

Valor da Compensação Ambiental

Área de Interferência Indireta do empreendimento

Valor do grau do Impacto a ser utilizado no cálculo da 

compensação 
0,5000%

Aumento da erodibilidade do solo 

Emissão de sons e ruídos residuais

Somatório Relevância
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Valoração

 Fixada

Valoração

 Aplicada

Índices de 

Relevância 

    0,0750 
     0,0750 X

    0,0100      0,0100 X

ecossistemas especialmente 

protegidos (Lei 14.309)     0,0500      0,0500 X

outros biomas     0,0450   

    0,0250   

    0,1000      0,1000 X

Importância Biológica Especial     0,0500      0,0500 X

Importância Biológica Extrema     0,0450   

Importância Biológica Muito Alta     0,0400   

Importância Biológica Alta     0,0350   

    0,0250      0,0250 X

    0,0250      0,0250 X

    0,0450      0,0450 X

    0,0300      0,0300 X

    0,0250      0,0250 X

    0,0300      0,0300 X

    0,0100      0,0100 X

    0,6650 0,4750                 

Indicadores Ambientais

    0,0500   

    0,0650   
    0,0850   

    0,1000      0,1000 X

0,3000    0,1000                 

Índice de Abrangência

    0,0300   

    0,0500      0,0500 X

    0,0800 0,0500                 

Somatório FR+(FT+FA) 0,6250                 

R$

R$

Alteração da qualidade físico-química da água, do solo ou do ar

20.834,89                             

Duração Imediata – 0 a 5 anos

Duração Curta - > 5 a 10 anos

Duração Média - >10 a 20 anos

Duração Longa - >20 anos

Total Índice de Temporalidade

Área de Interferência Direta do empreendimento

Valor de Referencia do Empreendimento

Valor da Compensação Ambiental

Área de Interferência Indireta do empreendimento

Valor do grau do Impacto a ser utilizado no cálculo da 

compensação 
0,5000%

Aumento da erodibilidade do solo 

Emissão de sons e ruídos residuais

Somatório Relevância

Índices de Relevância 

Ocorrência de espécies ameaçadas de extinção, raras,

endêmicas, novas e vulneráveis e/ou interferência em áreas de

reprodução, de pousio ou distúrbios de rotas migratórias

Nome do Empreendimento Nº  Pocesso COPAM

Tabela de Grau de Impacto - GI

Gerdau Açominas S. A. - Pastas GCA/IEF Ns° 245/2012

e 721/2012

A) 01778/2004/007/2007 & 01778/2004/015/2008

B) 01778/2004/018/2009 & 01778/2004/025/2011

Introdução ou facilitação de espécies alóctones (invasoras)

Interferência /supressão de 

vegetação, acarretando 

fragmentação

Interferência em cavernas, abrigos ou fenômenos cársticos e

sítios paleontológicos

Interferência em unidades de conservação de proteção integral,

sua zona de amortecimento, observada a legislação aplicável.

Interferência em áreas

prioritárias para a conservação,

conforme ‘Biodiversidade em

Minas Gerais – Um Atlas para

sua Conservação

Índice de temporalidade (vida útil do empreendimento)

Rebaixamento ou soerguimento de aqüíferos ou águas superficiais

Transformação ambiente lótico em lêntico

Interferência em paisagens notáveis

Emissão de gases que contribuem efeito estufa

4.166.977,86 

Total Índice de Abrangência
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