
 

Página 1 de 14 

 

 
PARECER ÚNICO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 

GCA/DIAP Nº 014/2011 

 

1 – DADOS DO EMPREENDIMENTO 

 

Empreendedor VALE S.A. 

CNPJ 33.592.510/0005-88 

Endereço  
Rua Antônio de Albuquerque – 271 – 9º andar – 
Bairro Funcionários – Belo Horizonte/MG 

Empreendimento Ampliação da Cava - Mina de Brucutu 

Localização São Gonçalo do Rio Abaixo/MG 

No do Processo COPAM 00022/1995/036/2008 ao 00022/1995/044/2008 

Atividade objeto do licenciamento Lavra a céu aberto com tratamento á úmido 

Classe 6 (seis) 

Fase de licenciamento LI 

Nº da Licença 022/2009–SUPRAM CM ao 030/2009-SUPRAM CM 

Validade da Licença 17/02/2013 

Estudo Ambiental  EIA/RIMA  

Valor de Referência do 
Empreendimento  - VR 

R$ 49.885.148,57 (Quarenta e nove milhões, 
oitocentos e oitenta e cinco mil, cento e quarenta e 
oito reais e cinquenta e sete centavos) 

Grau de Impacto - GI apurado 0,4650% 

Valor da Compensação Ambiental 
R$ 231.965,94 (Duzentos e trinta e um mil 
novecentos e sessenta e cinco reais e noventa e 
quatro centavos) 

 

2 – ANÁLISE TÉCNICA 

 

2.1 – Introdução 

 

O empreendimento “Ampliação da Cava da Mina de Brucutu”, cujo empreendedor é a 

Companhia Vale do Rio Doce/VALE S.A., está localizado na zona rural do município de 

São Gonçalo do Rio Abaixo/MG, na bacia do Rio Doce, sub-bacia do rio Santa Bárbara.  

 

O empreendimento se encontra devidamente licenciado conforme LI nº 022/2009 ao nº 

030/2009 vinculadas aos Processos COPAM nº 00022/1995/036/2008 ao 
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00022/1995/044/2008.  Apesar de se tratar de um único empreendimento, foram 

formalizados processos distintos para as diferentes poligonais de DNPM, processos estes 

analisados conjuntamente através do Parecer Único n° 231/2008 pela SUPRAM Central 

Metropolitana. 

 

Em face do significativo impacto ambiental o empreendimento recebeu condicionante de 

Compensação Ambiental prevista na Lei 9.985/00, conforme deliberação da URC Rio das 

Velhas em reunião realizada no dia 17 de fevereiro de 2009. 

 

A presente análise técnica tem o objetivo de subsidiar a CPB-COPAM na fixação do valor 

e forma de aplicação do recurso da Compensação Ambiental, nos termos da legislação 

vigente. 

 

2.2. – Caracterização do empreendimento 

 

A Mina de Brucutu, localizada na Serra do Tamanduá, com uma área de cava inicialmente 

licenciada de 234,26 ha, faz parte do complexo minerador “Minas Centrais do Vale”, que 

engloba também as Minas de Gongo Soco, Água Limpa, Córrego do Meio e Andrade.  

 

As reservas lavráveis de Brucutu totalizam 609,6 Mt, sendo composta basicamente de 

itabiritos (458,1 Mt) e por hematitas (151,5 Mt). Com o aumento da demanda mundial pelo 

minério de ferro a VALE projetou a ampliação da produção da Mina de Brucutu em 135,38 

ha.  

 

A ampliação da cava da Mina de Brucutu propiciará, até o ano de 2024, uma área total da 

cava de 369,64 ha: 234,26 ha (porção inicialmente licenciada) + 135,38 ha (projeto de 

ampliação). Dessa forma, a produção anual será ampliada de 25,5 Mt/ano para 33,0 

Mt/ano. O desenvolvimento da lavra é realizado a céu aberto. O beneficiamento do 

itabirito é feito via úmido e o da hematita é feito em uma planta de beneficiamento a seco. 

 

A cava final possuirá os seguintes parâmetros geométricos: 

 

• largura mínima das bermas = 7 m; 

• largura de rampas = 30 m; 

• inclinação máxima de rampas = 9.5%; 

• ângulo de face de taludes = 50°; 

• ângulo geral de taludes = 33°; e 
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• Altura de bancos = 10 m. 

 

Na lavra serão realizados desmontes com auxílio de explosivos (caso haja necessidade), 

com frequência de uma detonação/dia. Nas frentes de lavra, onde o material é mais 

friável, é utilizado desmonte mecânico com auxílio de trator de esteira, pá carregadeira 

e/ou escavadeira hidráulica. 

 

2.3 - Caracterização da área de influência do empreendimento  

 

2.3.1 - Abrangência  

 

A mina de Brucutu está localizada na parte central do estado de Minas Gerais, região 

nordeste do Quadrilátero Ferrífero, entre as coordenadas geográficas 19°53‟ S e 43°22‟ 

W, no município de São Gonçalo do Rio Abaixo.  

 

O EIA/Rima delimita a área de influência do empreendimento da seguinte forma: 

 

Área Diretamente Afetada (ADA): corresponde às áreas a serem ocupadas pelo 

empreendimento propriamente dito, incluindo aquelas destinadas à instalação da 

infraestrutura necessária à sua implantação. Para o meio biótico, a ADA corresponde à 

área de 135,38 ha a ser ocupada pelo empreendimento. 

 

Área de Influência Direta (AID): compreende a ADA acrescida do seu entorno imediato, 

considerando-se a área potencialmente sujeita aos reflexos dos impactos diretos 

decorrentes da implantação e operação. Para a flora os limites da AID correspondem à 

vertente sul da Serra do Machado, entre o vale do córrego do Frederico e a calha do Rio 

Santa Bárbara, entre o topo da serra e a margem esquerda deste, bem como uma porção 

da margem direita do Rio Santa Bárbara, entre a Estação Ambiental do Peti e os limites 

da área urbana de São Gonçalo do Rio Abaixo. Para a fauna, a AID foi definida como 

abrangendo as áreas vizinhas à ADA que apresentam vegetação 

semelhante/conectividade. 

 

Área de Influência Indireta (AII): área que circunscreve a AID onde se refletirão os 

impactos indiretos decorrentes da implantação e operação do empreendimento. Para a 

flora, a AII abrange toda a vertente sul da Serra do Machado situada dentro do município 

de São Gonçalo do Rio Abaixo. Para a fauna, os limites incluem os campos naturais e seu 

entorno direto num raio de até 5000 metros dos limites da cava.  



 

Página 4 de 14 

 

 

2.3.2 – Meio biótico  

 

O empreendimento em análise situa-se numa zona de transição do bioma Mata Atlântica 

(Floresta Estacional Semidecidual) e Cerrado. Dentro deste domínio, além das tipologias 

florestais ocorrem, nas altitudes superiores a 1.000 m, formações campestres e savânicas 

sobre solos litólicos ou com deficiência nutritiva.  

 

A vegetação existente nas Áreas de Influência Direta (AID) e Indireta (AII) da ampliação 

da cava constitui-se por uma distribuição de pastagens e fragmentos florestais em 

diferentes estágios de regeneração natural. Os fragmentos florestais possuem 

fitofisionomia de Floresta Estacional Semidecidual em estágios inicial, médio e médio à 

avançado de regeneração e ocupam, principalmente, os topos de morros e margens de 

cursos d'água. 

 

Na área de ampliação da cava, predomina vegetação do tipo candeial e campo rupestre 

sobre canga (Campos ferruginosos), associado à presença maciça de canga no solo. 

 

A terminologia candeial foi utilizada no EIA/Rima em referência às áreas ocupadas por 

vegetação onde o gênero Eremanthus (Candeia), apresenta nítida dominância sobre as 

demais espécies. Dentre as espécies encontradas no candeial, destacam-se: Eremanthus 

cf. incanus (Candeião), Eremanthus erythropappus (Candeia). 

 

A presença de vegetação característica de dois biomas favorece uma fauna diversificada 

na região da Mina de Brucutu. 

 

 

2.4 - Impactos Ambientais Negativos da implantação do empreendimento 

 

A região onde se insere a Mina de Brucutu faz parte do Quadrilátero Ferrífero, 

caracterizando-se por um longo histórico de intervenção antrópica em seus ecossistemas. 

 

2.4.1 - Meio biótico 

 

 Supressão de vegetação acarretando fragmentação da vegetação, redução do 

recurso genético, destruição de habitats, afugentamento da fauna e perda de 

espécies ameaçadas de extinção. 
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Para implantação do empreendimento, o terreno de cobertura de uma área de 135,38 ha 

será limpo e raspado, suprimindo toda a vegetação existente no local.  

 

O desmatamento, além de promover a fragmentação da vegetação, causa um dano direto 

com a retirada da biomassa existente no maciço florestal propiciando uma redução do 

recurso genético e da diversidade biológica, além dos impactos diretos e indiretos nos 

meios físico e antrópico. 

 

Área que sofrerá intervenção para implantação do empreendimento e tipo de cobertura de 

solo: 

Tipo Ampliação da Cava (ha) 

Vegetação de áreas alteradas 31,92 

Campo rupestre 29,29 

Candeial 40,93 

Capoeira 17,82 

Capoeirão 12,82 

Áreas com uso antrópico 3,00 

Total 135,38 

 
 
Uma área de 32,70 ha de Floresta Estacional Semidecidual em estágio inicial e médio ao 

avançado de regeneração, pertencente ao domínio do Bioma Mata Atlântica, sofrerá 

intervenção para implantação do empreendimento. A Mata Atlântica é um bioma com área 

remanescente já bastante reduzida no estado de MG, remanescentes estes altamente 

fragmentados. Estes fatores aliados a comprovada ocorrência de espécies da flora e 

fauna ameaçadas de extinção, torna o impacto da supressão de vegetação de alta 

magnitude. A Instrução Normativa n° 06, de 23 de setembro de 2008 do MMA lista 

algumas espécies ocorrentes na área de influência do empreendimento como ameaçadas 

de extinção: Jacarandá da Bahia (Dalbergia nigra) e Braúna (Melanoxylon brauna), bem 

como o Gonçalo Alves (Astronium fraxinifoliun) classificada como espécie com 

“Deficiência de Dados”.  

 

Segundo o EIA/Rima, a espécie Eremanthus erythropappus, de grande ocorrência na área 

caracterizada como Candeal, é uma pioneira que se por um lado tem um ciclo de vida 

curto tem também uma alta capacidade de ocupar áreas sujeitas à ação antrópica, bem 

como, contribuir para melhorar a estrutura e a fertilidade do solo, preparando este para as 

condições exigidas por espécies de estágios mais avançados de sucessão ecológica. 

Sendo assim, a supressão da área de candeial representa um impacto negativo e de alta 

magnitude. 
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O Campo Rupestre, pertencente à área de domínio do Cerrado, é um ecossistema raro e 

delicado, de relevante interesse ecológico, que se caracteriza por uma ruptura na 

sequência natural das espécies presentes nas formações fisionômicas circunvizinhas. Em 

Campos Rupestres é alta a ocorrência de espécies vegetais restritas geograficamente 

àquelas condições ambientais (endêmicas), principalmente na camada herbácea e 

subarbustiva. Na área de campo rupestre que será suprimida para ampliação da cava 

(29,29 ha) foram identificados indivíduos pertencentes aos gêneros Mollinedia, Licania, 

Baccharis e Vellozia, para os quais existem espécies ameaçadas de extinção listadas na 

Instrução Normativa n° 06/2008 do Ministério do Meio Ambiente. 

 

Das 26 espécies de mamíferos registradas como ocorrentes na região, três são listados 

como ameaçados de extinção no Estado de Minas Gerais pela DN COPAM nº 147, de 30 

de abril de 2010, na categoria vulnerável (VU) de ameaça: sussuarana (Puma concolor), 

catitu (Pecari tajacu) e o lobo-guará (Chrysocyon brachyurus). 

 

Interferência em Unidade de Conservação 

 

A supressão da vegetação aliada ao aumento do tráfego de caminhões e máquinas, com 

elevação dos níveis de pressão sonora, propiciará o afugentamento da fauna para as 

áreas circunvizinhas, em deslocamentos que podem ser abruptos, causando aumento 

temporário da competição por espaço e alimento em seus novos habitats. Neste contexto, 

a implantação do empreendimento impactará a RPPNF Reserva Comodato de Peti, UC 

de uso sustentável pertencente a Vale S.A, com área de 96,41 ha, localizada a pouco 

mais de 500 metros do local de instalação do empreendimento.   
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Interferências em Área Prioritária para Conservação 

 

A área do empreendimento insere-se na porção nordeste do Quadrilátero Ferrífero, área 

definida como “Florestas da Borda Leste do Quadrilátero” pelo Mapa de Áreas Prioritárias 

para Conservação da Biodiversidade de Minas Gerais e classificada como Importância 

Biológica Extrema no Mapa Síntese, principalmente pela alta riqueza de espécies de aves 

raras, endêmicas e ameaçadas de extinção e, de espécies em geral. 

 

A mina de Brucutu está inserida na bacia do rio Doce, uma das regiões de Mata Atlântica 

mais fragmentada do sudeste do Brasil. 
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2.4.2 – Meio Físico 

 

Alteração da Qualidade e Quantidade das Águas 

 

Na fase inicial de preparação do terreno para efetivação da ampliação da cava, após a 

retirada da cobertura vegetal, os terrenos ficarão expostos ao carreamento para as linhas 

de drenagem do entorno, ocasionando o assoreamento dos pequenos cursos d‟água que 

nascem nas encostas da Serra do Machado durante os eventos chuvosos mais 

significativos.  

 

Durante a operação do empreendimento, as atividades de desmonte mecânico e de 

aspersão de água propiciarão o transporte de sedimentos para os cursos d‟água a 

jusante, ocasionando o seu assoreamento. 

 

A ampliação da cava de Brucutu irá ocupar parte da cabeceira de alguns córregos 

afluentes do Rio Santa Bárbara. A vegetação será suprimida e, com o avanço da cava, o 

escoamento superficial que hoje ocorre no sentido da porção inferior da Serra do 

Machado irá paulatinamente ser transferido para o interior da cava, mudando o sentido de 

fluxo superficial. A redução da área de recarga poderá interferir negativamente na vazão 

dos cursos de água localizados à jusante do empreendimento.  
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Dessa forma, pode-se afirmar que, além dos impactos locais acima relacionados, a 

implantação do empreendimento propiciará, ainda que de forma indireta, impactos 

ambientais negativos na bacia hidrográfica envolvida. 

 

Alteração da Qualidade do Ar e do Nível de Pressão Sonora  

 

Na realização das obras necessárias para possibilitar a ampliação da cava de Brucutu, 

com a supressão da vegetação e limpeza do terreno, haverá alteração dos níveis de 

pressão sonora proveniente do tráfego de máquinas e veículos e utilização de 

motosserras. 

 

As operações de lavra (desmonte mecânico e com uso de explosivos e carregamento e 

transporte de minério e estéril) irão alterar os níveis de pressão sonora, através das 

detonações para desmonte, utilização de compressores, britadores, bombas, sirenes, 

peneiras vibratórias, locomotivas, e movimentação dos equipamentos e veículos, que 

deverão afetar a AID delimitada. 

 

Nas operações de desmonte com uso de explosivos, desmonte mecânico e de 

carregamento e transporte de minério e estéril ocorrerá, ainda, o aumento das emissões 

de material particulado na AID.  

 

Além disso, a movimentação dos caminhões fora-de-estrada e máquinas aumentarão as 

emissões de gases (CO2, CO, NOX, SOX, etc.). 

 

Alteração das propriedades do solo/aumento da erodibilidade  

 

As obras de engenharia para implantação dos taludes, das estruturas de drenagem, entre 

outras, a exposição do solo pela supressão da vegetação, bem como, a compactação 

pelo aumento do trânsito de caminhões e máquinas durante a operação da Mina, 

promoverão profundas alterações na estrutura dos solos, concorrendo para o aumento da 

erodibilidade dos mesmos.  

 

Na fase inicial de preparação do terreno para efetivação da ampliação da cava, após a 

retirada da cobertura vegetal, os terrenos ficarão expostos ao carreamento para as linhas 

de drenagem do entorno. As operações de lavra imporão modificações no terreno, 

alterando a drenagem natural e o fluxo das águas superficiais. 
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Conclui-se que além dos impactos diretos no solo, de abrangência local, a implantação do 

empreendimento promoverá graves impactos, ainda que de forma indireta, no âmbito da 

bacia hidrográfica. 

 

Alteração da Paisagem 

 

A ampliação da cava irá interferir parcialmente no cume da Serra do Machado, importante 

monumento natural da região, causando uma deterioração parcial de um bem 

paisagístico. Esta alteração acarretará uma perda referencial do ponto de vista natural 

para o município de São Gonçalo do Rio Abaixo, localizado na área de influência indireta 

do empreendimento, causando a deterioração parcial do bem paisagístico. 

 

Desta forma, conclui-se que o empreendimento ocasionará, entre outros, um impacto 

indireto de abrangência regional no meio ambiente, em função da modificação da 

paisagem pela modificação do relevo. 

 

3 - CÁLCULO DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL E APLICAÇÃO DO RECURSO 

 

A compensação ambiental deve ser apurada com base no valor de referência do 

empreendimento informado pelo empreendedor, representado pelo somatório dos 

investimentos inerentes à implantação do mesmo, excluindo-se os investimentos 

referentes aos planos, projetos, programas e condicionantes exigidos no procedimento de 

licenciamento ambiental para mitigação de impactos, os custos de análise do 

licenciamento ambiental, investimentos que possibilitem alcançar níveis de qualidade 

ambiental superiores aos exigidos, bem como, os encargos e custos incidentes sobre o 

financiamento do empreendimento, inclusive os relativos às garantias, e os custos com 

apólices e prêmios de seguros pessoais e reais.  

 

A Planilha de Valor de Referência apresentada pelo empreendedor, constante da página 

dois do processo GCA nº 257/2010, informa um valor total dos investimentos de R$ 

50.785.148,57 (cinqüenta milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, cento e quarenta e 

oito reais e cinquenta e sete centavos).  Excluindo-se os custos relativos a “Programas de 

mitigação dos impactos da implantação do empreendimento”, no valor de R$900.000,00 

(novecentos mil reais), passou o Valor de Referência-VR do empreendimento para R$ 

49.885.148,57 (quarenta e nove milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, cento e 

quarenta e oito reais e cinquenta e sete centavos). 
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Apuração do Grau de Significativo Impacto Ambiental - GI 

Para a gradação dos significativos impactos ambientais sobre o meio ambiente foram 

utilizados os indicadores ambientais contidos na Tabela I do Decreto 45.175/09. A 

apuração do valor percentual de GI foi obtido pelo somatório dos fatores de relevância, 

acrescidos dos valores relativos aos fatores temporalidade e abrangência.  

Conforme Tabela de Cálculo de Grau de Impacto, constante do anexo I deste parecer, foi 

apurado um GI igual a 0,4650%. 

Cálculo da Compensação Ambiental 

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

empreendimento e o Grau de Impacto - GI, nos termos do Decreto nº 45.175/09 alterado 

pelo Decreto nº 45.629/11. 

 

 Valor de referência do empreendimento - VR: R$ 49.885.148,57 (quarenta e nove 

milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, cento e quarenta e oito reais e oitenta e 

cinqüenta e sete centavos). 

 Valor do Grau de Impacto - GI apurado: 0,4650%; 

 Valor da Compensação Ambiental (GI x VR) calculada: R$231.965,94 (Duzentos e 

trinta e um mil novecentos e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) 

 

Aplicação do Recurso 

 

A sugestão de distribuição e aplicação do recurso da compensação ambiental observou 

as diretrizes e a metodologia definidas pelo Plano Operativo Anual de 2011 – POA/11: 

 

 Até 20% - Para UC‟s afetadas; 

 Até 10% - Para bens e serviços de UC‟s estaduais; 

 Mínimo de 70% - Para regularização fundiária de UC‟s estaduais. 

 

A implantação do empreendimento “Ampliação da cava da Mina de Brucutu” não afetará 

diretamente unidades de conservação, para fins de distribuição do recurso, visto que a 

área onde o empreendimento será implantado não se superpõe com a RPPN Comodato 

Reserva de Peti, não possuindo esta categoria de unidade de conservação zona de 

amortecimento. 
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Nos termos do POA/11, na inexistência de unidades de conservação afetadas 

diretamente, o recurso que seria a elas destinado deve ser redirecionado integralmente 

para as ações de regularização fundiária das UC‟s estaduais ali priorizadas. 

 

Dessa forma, sugere-se a seguinte aplicação dos recursos: 

 

DESTINAÇÃO ESPECIFICAÇÃO VALOR (R$) 

Bens e Serviços para UC‟s 
estaduais 

10% do valor da compensação 
ambiental  

23.196,59 

 

Regularização fundiária de UC‟s 
do POA 2011 

 

70% do valor da compensação 
ambiental + 20% não aplicado em 
UC diretamente afetada. 

208.769,35 

T O T A L R$231.965,94  

 

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 – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

Trata-se da análise da compensação ambiental do empreendimento Implantação da 

Ampliação da Cava - Mina de Brucutu, pertencente à VALE S.A., Processos COPAM nº 

00022/1995/036/2008 ao 00022/1995/044/2008, conforme PU SUPRAM CM 231/2008. 

 

A compensação ambiental foi estabelecida pela URC Rio das Velhas como condicionante 

do licenciamento ambiental na concessão das LI(s) nº 022/2009 à 030/2009-SUPRAM 

CM, de 17/02/2009. 

 

Compete ao IEF, através da Gerência de Compensação Ambiental-GCA, a instrução de 

processo administrativo para apuração do valor a ser pago pelo empreendedor e da 

sugestão de aplicação deste recurso nos termos das diretrizes estabelecidas no POA, 

com vistas a subsidiar a CPB, conforme estabelece art. 7º do Decreto nº 45.175/09 

alterado pelo Decreto nº 45.629/11. 

 

O valor da compensação foi apurado segundo critérios dos Decretos acima citados, que 

estabelecem metodologia de gradação de impactos ambientais e procedimentos para 

fixação e aplicação da compensação ambiental, cujo grau de impacto foi fixado em 

0,4650% do valor de referência do empreendimento informado pelo empreendedor. 
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Para fins de adequação ao Decreto nº 45.629/2011, foi excluído da planilha de Valor de 

Referência apresentada pelo empreendedor os custos relativos a “Programas de 

mitigação dos impactos da implantação do empreendimento” no valor de R$ 900.000,00 

(novecentos mil reais). Dessa forma, o Valor de Referência que era de R$ 50.785.148,57 

(cinquenta milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, cento e quarenta e oito reais e 

cinquenta e sete centavos), passou a ser de R$ 49.885.148,57 (quarenta e nove milhões, 

oitocentos e oitenta e cinco mil, cento e quarenta e oito reais e cinquenta e sete 

centavos). 

 

A análise técnica identificou inexistência de unidades de conservação afetadas pelo 

empreendimento. Dessa forma, a aplicação dos recursos sugerida neste Parecer atende 

às normas legais vigentes e as diretrizes do POA 2011, aprovado pela CPB, não 

restando, s.m.j, óbices legais para que o mesmo seja aprovado.  

 

Após a deliberação da CPB, deverá ser firmado com o IEF, Termo de Compromisso no 

prazo de 60 dias da publicação da decisão, onde constará o planejamento das ações em 

caráter executivo. 

 
5 - CONCLUSÃO 

 
O cumprimento da compensação ambiental não exclui a obrigação do empreendedor de 

atender as demais condicionantes definidas nos processos de licenciamento. 

 

O empreendedor declarou sua concordância com o exposto nesse Parecer. 

 

Nesses termos, somos pela aprovação do cumprimento da condicionante de 

compensação ambiental, como exposto. 

 

Este é o parecer, smj. 

 

Belo Horizonte, 21 de novembro de 2011. 

 

 

Josefina Ivonete Fagundes Silva                              Patrick de Carvalho Timochenco 
CREA MG 29.091-D                                                  Coordenador GCA 
 

 

Carla Adriana Amado da Silva                                    Sabrina Rochelle Mariano Pereira 
OAB-MG 122.660                                                        OAB-MG 90.456 
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Valoração Valoração 

      0,0750 X

  

ecossistemas especialmente 

protegidos (Lei 14.309)
      0,0500 X

outros biomas   

  

Importância Biológica Especial   

Importância Biológica Extrema       0,0450 X

Importância Biológica Muito Alta   

Importância Biológica Alta   

      0,0250 X

      0,0250 x

  

      0,0300 X

      0,0250 X

      0,0300 X

      0,0100 X

0,3150                    

Indicadores Ambientais

  

  

  

      0,1000 X

0,1000                    

Índice de Abrangência

  

      0,0500 X

0,0500                    

Somatório FR+(FT+FA) 0,4650                    

49.885.148,57 

Total Índice de Abrangência

Índice de temporalidade

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

Anexo I - Tabela de Grau de Impacto - GI

00022/1995/036/2008 ao

00022/1995/044/2008

Ampliação da cava da Mina de Brucutu

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

231.965,94                                 

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

Grau de Impacto a ser utilizado no cálculo da compensação  0,4650%

Aumento da erodibilidade do solo 

Emissão de sons e ruídos residuais

Somatório Relevância

 


