
Fator de Atualização Monetária Baseado na Variação de: ORTN/OTN/BTN/TR/IPC-R/INPC  –  de junho/2019 à setembro/2019. Taxa: 1,0023014 – Fonte: TJ/MG.

Grau de Impacto - GI apurado 0,4050%

Valor da Compensação Ambiental R$ 10.528,93

Estudo Ambiental RCA/PCA

Valor de Referência do Empreendimento  - 

VR
R$ 2.593.767,00

Valor de Referência do Empreendimento 

Atualizado - VR ¹
R$ 2.599.736,30

Fase atual do licenciamento VR

Nº da Licença LO

Validade da Licença 04/07/2019

Classe Classe 3

Fase de licenciamento da condicionante 

de compensação ambiental
LO

Nº da condicionante de compensação 

ambiental
15

Código – Atividade

DN 74 (2004) A-02-08-9 Lavra a céu aberto com 

tratamento a úmido – minerais nãometálicos, exceto em 

áreas cársticas ou rochas ornamentais e de revestimento

A-05-01-0 Unidade de Tratamento de Minerais - UTM, 

com tratamento a seco

Empreendimento ATLÂNTICA MINAS MINERAÇÃO LTDA.

Localização Bom Jesus do Amparo

N
o
 do Processo COPAM 000131/1994/007/2009

PARECER ÚNICO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

GCA/DIUC n° 43/2019

1 – DADOS DO EMPREENDIMENTO

Empreendedor
ATLÂNTICA MINAS MINERAÇÃO LTDA.  (Ex Silica 

Sand Mineração Ltda.)

CNPJ 05.390.941/0002-83
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2.1-  Introdução

Conforme processo de licenciamento COPAM 000131/1994/007/2009, analisado pela

SUPRAM CENTRAL METROPOLITANA, em face do significativo impacto ambiental o

empreendimento recebeu condicionante de compensação ambiental n° 15, prevista na Lei

9.985/00, conforme a seguir:

"Protocolar na SUPRAM CM o documento de

solicitação à GECAM - IEF para análise de

cumprimento da compensação ambiental previst

na Lei federal 9.985/2000 e celebração do

respcetivo termo de compromisso."

Considerações acerca do processo de licenciamento ambiental

A operação de carregamento é feita com o emprego de carregadeira Fiat Allis FR120 e o

transporte até o beneficiamento é realizado por caminhões Mercedes Benz com capacidade

10 ton/viagem.

Atualmente 95% da área da mina encontra-se decapeada, desta forma todo material lavrado

é minério, totalizando uma recuperação de R.O.M. de 95%. Por não ter material a ser

decapeado, a empresa não possui pilha de estéril em operação

Nas instalações da empresa não há barragem de rejeitos. Por tratar de um circuito fechado, a

empresa possui uma bacia de sedimentação a jusante do UTM.

2 – ANÁLISE TÉCNICA

O empreendimento em análise ATLÂNTICA MINAS MINERAÇÃO LTDA. localiza-se no

município de Bom Jesus do Amparo na bacia do Rio Doce.

A extração de areia na área do empreendimento ocorre desde meados da década de 90. A

poligonal minerária possui 322,09 hectares de área, tendo área impactada em torno de 5,95

ha. Dessa total, nenhuma área foi reabilitada ou está em processo de reabilitação. A vida útil

prevista para o empreendimento, de acordo do RADA, é de 27 anos.

Trata-se de lavra a céu aberto em encosta, na direção Norte/Sul. As bermas possuem uma

largura média de 15,00 metros e altura das bancadas de 3,00 metros, as rampas possuem

inclinação de aproximadamente 1,5% para dentro, ou seja, da crista para o pé e de 0,5% no

sentido longitudinal. As águas pluviais coletadas internamente são direcionadas para

pequenas calotas de decantação distribuídas dentro da mina.

O desmonte de rocha é realizado por meio de explosivo encartuchado para carga de fundoe

granulado para carga de coluna. A perfuração é realizada por perfuratriz manual tipo Atlas

Copco RH 658, com uso de brocas integrais da série 12 e diâmetro com 41 mm. Umavez

perfurada a malha de furos inicia-se seu carregamento com explosivos.
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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.

Esclarece-se, em consonância com o disposto no Decreto supracitado, que para fins de

aferição do GI, apenas serão 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.

De acordo com o PCA/RCA (pg. 29) apresentado, são citadas a ocorrência de onça-pintada

Pantera onca e gato-maracajá Leopardus wiedii , ainda que pouco frequentes, e ambos

classifcados como Vulneráveis.

Sendo assim, o item será marcado na avaliação do G.I.

Nos estudos ambientais do processo alvo do presente parecer não foram citados como foram

definidas as áreas de influência do empreendimento.

2.3 Impactos ambientais 

Em fevereiro de 2011 a empresa averbou em cartório o Termo de Responsabilidade de

Averbação e Preservação de Reserva Legal.

2.2 Caracterização da área de Influência 

A área de influência do empreendimento é definida pelos estudos ambientais de acordo com

a relação de causalidade (direta ou indireta) entre o empreendimento e os impactos previstos,

ou seja, se os impactos previstos para uma determinada área são diretos ou indiretos.

Em 19/05/2005 a Sílica Sand Mineração obteve a licença de operação (Nº 300/2005) para

extração a céu aberto de areia com tratamento a úmido no município de Barão de Cocais,

DNPM 830.190/1985, com validade até 19/05/2009

Em 26/02/2009 a Sílica Sand protocolou (023246/2009) requerimento para revalidação da

licença de operação (00131/1994/006/2003). 

Em 15/04/2009 foi realizado vistoria (Auto de Fiscalização nº 165/2009, na área do

empreendimento e foram percorridas as áreas de apoio, a frente de lavra, UBM (Unidade de

Beneficiamento do Minério) e as áreas de apoio do empreendimento.

Em abril de 2009 a Supram CM solicitou informações complementares para subsidiar a

análise do RADA e a empresa apresentou as informações complementares de modo

satisfatório. Contudo, a averbação da reserva legal do empreendimento não foi apresentada.
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Dessa forma, o item não será marcado na avaliação do G.I.

Conforme mapa 05, o empreendimento está localizado fora de áreas prioritárias para a

Conservação.

Sendo assim, este item não deve ser marcado na aferição do G.I. 

Interferência em áreas prioritárias para a conservação, conforme ‘Biodiversidade em

Minas Gerais – Um Atlas para sua Conservação (Justificativa para não marcação

desse item)

No entato, nem o parecer da SUPRAM nem os estudos apresentados mencionam cavidades

subterrâneas.

Dessa forma, sugere-se que o item seja marcado por precaução  em prol a natureza.

Interferência em unidades de conservação de proteção integral, sua zona de

amortecimento, observada a legislação aplicável. (Justificativa para não marcação

desse item)

O empreendimento não hafetará nenhuma unidade de conservação de Proteção Integral,

conforme demosntrado pelo mapa 04, tampouco em sua Zona de Amortecimento. 

Sendo assim, o item deve ser marcado para Bioma Mata Atlântica.

Interferência em cavernas, abrigos ou fenômenos cársticos e sítios paleontológicos

O mapa 03 mostra que o empreendimento encontra-se todo inserido em área de Média

probalidade de ocorrência de cavidades. 

Sendo assim, o item não será marcado para a avaliação do G.I.

Interferência /supressão de vegetação, acarretando fragmentação 

De acordo com a RADA (pg. 15) "O local destinado ao avanço da lavra que encontra-se com

vegetação será impactado pela supressão da mesma, acarretando na redução da área de

ocupação vegetal e na redução de habitats para a fauna local".

Além disso, apesar do mapa 01 mostrar que o empreendimento estar totalmente inserido no

Bioma Cerrado, o mapa 02 mostra que o mesmo está em área de Floresta Estacional

Semidecidual Montana (Mata Atlâtinca), 

Introdução ou facilitação de espécies alóctones (invasoras) (Justificativa de não

marcação do item)

Os estudos ambientais não mencionam nenhuma espécie que possa justificar a marcação

deste item.
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Não são mencionados nem nos estudos ambientais nem nos pareceres da SUPRAM

impactos que acarretem trnsformação de ambiente lótico em lêntico.

Sendo assim, o item não será marcado.

Apesar do empreendimento fazer a extração de areia tanto seca como úmida, o parecer da

SUPRAM, na análise técnica do IGAM o cadastro requerido deveria ser como de uso

insignificante.

Sendo assim, não se justifica a marcação do presente item.

Transformação de ambiente lótico em lêntico. (Justificativa para a não marcação do

item).

Ainda de acordo com o Parecer da SUPRAM (pg. 05), em relação aos efluentes atmosféricos

"uma das condicionantes da Licença de Operação, concedida ao empreendimento, diz

respeito à implantação do programa de monitoramento dos efluentes atmosféricos gerados

na etapa de secagem da areia."

"O programa foi apresentado e aprovado pelo órgão ambiental, entretanto, devido às

condições precárias do equipamento de secagem o mesmo tornou-se inoperante sendo

totalmente desativado antes mesmo do início do monitoramento" (Parecer da SUPRAM, pg.

05).

Dessa forma, fica evidente que o empreendimento causa impactos relacionados a esse item

e portanto o mesmo será considerado na avaliação do G.I.

Rebaixamento ou soerguimento de aqüíferos ou águas superficiais. (Justificativa para

não marcação desse item)

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

De acordo com o parecer Único da SURPAM CM n° 206/2011 (pg. 04) "A empresa informou

que trata de seus efluentes sanitários através da fossa séptica que recebe os efluentes de

um banheiro com vestiário, que possui chuveiro e outro sistema de fossa

séptica/filtro/sumidouro que recebe efluentes sanitários da sala de treinamento. Durante todo

o período de vigência da Licença de Operação o empreendimento funcionou com 6

funcionários e durante 22 dias por mês, gerando uma contribuição diária de efluentes em

torno de 420,00 litros. Contudo, a empresa não realizou nenhum tipo de monitoramento que

comprovasse tal tratamento. Durante a vistoria não foi observado a instalação dos sistemas

de tratamento supracitados por estarem soterrados no solo. A implantação do sistema de

tratamento dos sanitários adequado e seu devido monitoramento será condicionado nesta

licença".

No entanto, o mesmo parecer (pg. 05) cita que "não são realizados monitoramento dos

sistemas de tratamento dos efluentes. Durante a vistoria foi observado que os dois sistemas

de fossa/filtro/sumidouro da empresa necessitavam de manutenção".
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Longa >20 anos 0,1

Imediata 0 a 5 anos 0,05

Média >10 a 20 anos 0,085

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 

Duração Valoração (%)

De acordo com o parecer da SUPRAM CM (pg. 10) "entre os impactos gerados pelo

empreendimento que ocorreram e ocorrerá significativo impacto ambiental, podemos citar a

movimentação de veículos e equipamentos, ... geração de ruídos e vibrações pelo uso de

explosivos"

Dessa forma, fica evidente que o empreendimento causa esse tipo de impacto, sendo o item

marcado na avaliação do Grau de Impacto.

Os estudos ambientais e o parecer da SUPRAM não mencionam esse tipo de impacto para o

empreendimento.

Assim o item será não computado na avaliação do G.I.

Emissão de sons e ruídos residuais

De acordo com o parecer da SUPRAM (pg. 03) "a operação de carregamento é feita com o

emprego de carregadeira Fiat Allis FR120 e o transporte até o beneficiamento é realizado

por caminhões Mercedes Benz com capacidade 10 ton/viagem."

Tais veículos são movidos a diesel, combustível esse responsável por emissão de gases do

efeito estufa na sua combustão. 

Assim sendo, este parecer considera que o empreendimento em questão favorece a emissão

de gases que contribuem para o efeito estufa.

Aumento da erodibilidade do solo  (Justificativa para não marcação desse item)

O empreendimento não afetará nenhuma paisagem notável, de acordo com o parecere da

SUPRAM e com os estudos ambientais.

Sendo assim, este item também não será marcado na avaliação do G.I.

Emissão de gases que contribuem efeito estufa

Interferência em paisagens notáveis. (Justificativa para não marcação desse item)
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Valor da Compensação Ambiental (GI x VR): R$ 10.528,93

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 na planilha VR, sendo que as

justificativas são apresentadas no último caso. Não foi realizada a apuração contábil

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

justificativas. Todo VR/VCL é acompanhado de uma certidão de regularidade

profissional atualizada.

3.2 Unidades de Conservação Afetadas

Conforme já mencionado anteriormente, o mapa 03 mostra que o empreendimento não afeta

nenhum tipo de unidade de conservação

Dessa forma, seguindo os critérios estabelecidos no POA/2019, o valor total da

Compensação Ambiental deverá ser distribuído da seguinte forma: 60% para Regularização

Fundiária, 30% para Plano de Manejo, Bens e Serviços, 05% para Estudos para criação de

Unidades de Conservação e 05% para Desenvolvimento de pesquisas em unidade de

conservação e área de amortecimento. 

Valor de referência do empreendimento atualizado: R$ 2.599.736,30

Taxa TJMG¹: 1,0023014

 Valor do GI apurado: 0,4050%

3-  APLICAÇÃO DO RECURSO 

3.1 Valor da Compensação ambiental

O valor da compensação ambiental foi apurado considerando o Valor de Referência do

empreendimento informado pelo empreendedor e o Grau de Impacto – GI (tabela em anexo),

nos termos do Decreto 45.175/09 alterado pelo Decreto 45.629/11:Valor de referência do empreendimento: R$ 2.593.767,00

2.4.2 Índice de Abrangência

Apesar da maior parte dos impactos do empreendimento serem de abrangência local, alguns

ultrapassam a área do empreendimento. Um exemplo é o uso de explosivos, cujos ruídos

excedem a área do empreendimento.

Com isso, este item será considerado como de abrangência "Indireta".

O PU da SUPRAM (pg. 02) informa que a vida útil do empreendimento é de 27 anos. Além

disso, apesar do empreendimento ser da década de 90, no SIAM o processo em pauta tem

licenças recentes, de 2019, e mesmo depois de inativado, os impactos persistiram por alguns

anos.

Dessa forma o empreendimento tem os impactos de "Longa Duração".
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O valor de referência foi apresentado sob a forma de planilha, vez que o empreendimento foi

implantado após 19/07/2000 e está devidamente assinada por profissional legalmente

habilitado, acompanhada de Anotação de Responsabilidade Técnica de seu elaborador, em

conformidade com o Art. 11, §1º do Decreto Estadual 45.175/2009 alterado pelo Decreto 

§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.

Dessa forma, é sabido que por ser o valor de referência um ato declaratório a

responsabilidade pela veracidade do valor informado é do empreendedor, estando sujeito às

sanções penais cabíveis, previstas no artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo das demais

sanções no caso de descumprimento de condicionante de natureza ambiental.

Verificamos, que este parecer apresentou recomendação para a destinação dos recursos, em

observância a metodologia prevista e diretrizes do POA/2019. Por fim, não vislumbrando

óbices legais para que o mesmo seja aprovado.

5 - CONCLUSÃO

Valor total da compensação: R$ 10.528,93

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

Trata-se o expediente de Processo de Compensação Ambiental, pasta GCA nº 551, PA

COPAM n.º 000131/1994/007/2009 que visa o cumprimento de condicionante incluída pela

URC CopamCENTRAL METROPOLITANA, com base no artigo 36, da Lei 9985, de 18 de

julho de 2000, que deverá ser cumprida pelo empreendimento denominado - ATLÂNTICA

MINAS MINERAÇÃO LTDA. -  pelos impactos causados.

O processo foi devidamente formalizado perante a Gerência de Compensação Ambiental e

instruído com a documentação necessária prevista na Portaria IEF nº 55 de 23 de abril de,

2012.

Sendo assim, obedecendo a metodologia prevista, bem como as demais diretrizes do

POA/2019, este parecer faz a seguinte recomendação para a destinação dos recursos:

Valores e distribuição do recurso

Regularização fundiária das Ucs R$ 10.528,93
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Smj.

Renata Denucci

Gerente de Compensação Ambiental/GCA

MASP: 1.182.748-2

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.

Belo Horizonte-MG, 11  de setembro de 2019.

Rodrigo Teribele

Analista Ambiental - Biólogo

CRBio – 33.779/04-D

MASP 1.364.401-8

Patrícia Carvalho da Silva

Assessora Jurídica /DIUC

MASP 1.314.431-6

De acordo:

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 encontra-se 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.

9 de 17



1 -

6-Referência

Fator de Atualização Monetária Baseado na Variação de: ORTN/OTN/BTN/TR/IPC-R/INPC

–  de junho/2019 à setembro/2019. Taxa: 1,0023014 – Fonte: TJ/MG.
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Valoração

 Fixada
Valoração

 Aplicada

Índices  de 

Relevância 

     0,0750      0,0750 X

     0,0100   

     0,0500      0,0500 X

     0,0450      0,0450 X

     0,0250      0,0250 X

     0,1000   

     0,0500   

     0,0450   

     0,0400   

     0,0350   

     0,0250      0,0250 X

     0,0250   

     0,0450   

     0,0300   

     0,0250      0,0250 X

     0,0300   

     0,0100      0,0100 X

0,6650    0,2550    

     0,0500   

     0,0650   

     0,0850   

     0,1000      0,1000 X

0,3000    0,1000    

     0,0300   

     0,0500      0,0500 X

     0,0800 0,0500    

0,4050    

R$

R$Valor da Compensação Ambiental 10.528,93                  

Total Índice de Abrangência

Somatório FR+(FT+FA)

Valor do GI a ser utilizado no cálculo da compensação  0,4050%

Valor de Referência do Empreendimento 2.599.736,30 

Duração Média - >10 a 20 anos

Duração Longa - >20 anos

Total Índice de Temporalidade

Índice de Abrangência

Área de Interferência Direta do empreendimento

Área de Interferência Indireta do empreendimento

Emissão de sons e ruídos residuais.

Somatório Relevância

Indicadores Ambientais

Índice de temporalidade (vida útil do empreendimento)

Duração Imediata – 0 a 5 anos

Duração Curta - > 5 a 10 anos

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

Rebaixamento ou soerguimento de aquíferos ou águas superficiais.

Transformação de ambiente lótico em lêntico.

Interferência em paisagens notáveis.

Emissão de gases que contribuem para o efeito estufa.

Aumento da erodibilidade do solo. 

Interferência em unidades de conservação de proteção integral, sua 

zona de amortecimento, observada a legislação aplicável.

Interferência em áreas prioritárias para a 

conservação, conforme o Atlas 

“Biodiversidade em Minas Gerais – Um Atlas 

para sua Conservação”.

Importância Biológica 

Especial

Importância Biológica 

Extrema
Importância Biológica 

Muito Alta
Importância Biológica 

Alta

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.

Introdução ou facilitação de espécies alóctones (invasoras).

Interferência /supressão de vegetação, 

acarretando fragmentação.

Ecossistemas 

especialmente 

protegidos (Lei 14.309)

Outros biomas

Interferência em cavernas, abrigos ou fenômenos cársticos e sítios 

paleontológicos.

Tabela de Grau de Impacto - GI

Nome do Empreendimento Nº  Pocesso COPAM

ATLÂNTICA MINAS MINERAÇÃO LTDA. 000131/1994/007/2009

Índices de Relevância 
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