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PARECER ÚNICO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 
GCA/DIUC Nº 004/2020 

 
1 – DADOS DO EMPREENDIMENTO 
 

Empreendedor / Empreendimento Segala Mineração Ltda. 

CNPJ 16.891.134/0001-80 

Município Jaíba 

ANM 830.859/2016 

Nº PA COPAM 11665/2009/002/2016 

 
 
Atividade - Código 

Extração de rocha para produção de britas 
com ou sem tratamento – A-02-09-7; Unidade 
de Tratamento de Minério – UTM com 
tratamento a seco – A-05-01-0; Pilhas de 
rejeito/estéril – A-05-04-5; Ponto de 
abastecimento – F-06-01-7. 

Classe 4 

 
 
 
Licença Ambiental 

  
LIC+LO  N° 033/2019  
 
Data da reunião da  Câmara Técnica 
Especializada de Atividades Minerárias – 
CMI, na qual o empreendimento foi 
licenciado: 26/04/2019 
 

 
 
 
 
 
 
Condicionante de Compensação 
Ambiental 

26-Apresentar protocolo referente a 
formalização de processo de compensação 
ambiental, junto ao Instituto Estadual de 
Florestas - IEF, referente a compensação 
dada pela Lei 9.985/2000.  
 
27 – Apresentar Termo de Compromisso de 
Compensação Ambiental firmado junto à 
Gerênica de Compensação Ambiental do 
Instituto Estadual de Florestas  - IEF, da 
compensação ambiental descrita na 
condicionante anterior.  
 

Estudo Ambiental EIA/RIMA/PCA/PRAD 

Valor de referência do empreendimento 
(Maio/2019)  R$ 251.846,64 

Valor de referência do empreendimento 
atualizado (Dez/2019)1  R$ 254.144,56 

 Valor do GI apurado:  0,4050% 

Valor da Compensação Ambiental (GI x 
VR) (Dez/2019)  R$ 1.029,29 

                                                 
1 Fator de Atualização Monetária Baseado na Variação de: ORTN/OTN/BTN/TR/IPC-R/INPC  –  de maio/2019 à 

dez/2019. Taxa: 1,0091243 – Fonte: TJ/MG. 
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2 – CÁLCULO DO GRAU DE IMPACTO 
 
 

Tabela de Grau de Impacto - GI 

Índices de Relevância  Valoração 
 Fixada 

Valoração 
 Aplicada 

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. 
Razões para a marcação do item 
Cedro (Cedrela fissilis) Vell. VU espécie ameaçada 
de extinção, conforme consta PU nº0072163/2019 
p.17). Portaria MMA nº443/2014 

   
 
 
  0,0750  

   
 
 
  0,0750  

 
 
 
        X 

Introdução ou facilitação de espécies alóctones 
(invasoras). 
 
Razões para a não marcação do item 
Não foram identificadas espécies alóctones 
invasoras na lista de espécies sugeridas para plantio 
(EIA p.12). 

    0,0100    

Interferência /supressão de 
vegetação, acarretando 
fragmentação. 
 
Razões para a  marcação do 
item 
- Área de aplicação da Lei 
Federal Nº 11.428/2006 (Mata 
Atlântica) – ecossistema 
especialmente protegido (ver 
Mapa anexo). 
- Fitofisionomia da ADA: floresta 
estacional decidual sub montana 
(ver Mapa anexo). 
- Supressão de 43 árvores 
nativa em uma área de 4,87 
hectares com obtenção de 
34,82064 st. (Parecer Único 
SUPRAM Norte de Minas p.19). 
- Segundo PU será compensado 
a supressão  conforme DN 
COPAM nº114/2008. A 
recuperação será em áreas de 
APPs , nascentes, e Reserva 
legal.  (PU página 29). 

Ecossistemas 
especialmente 
protegidos (Lei 
14.309) 

    
 0,0500  

 
0,0500 

       
        X 

Outros biomas     0,0450    

Interferência em cavernas, abrigos ou fenômenos 
cársticos e sítios paleontológicos. 
 
Razões para a  marcação do item 
- Grau de potencialidade de ocorrência de cavidades 
“Muito Alto”. 

     
 
0,0250  

   
 
0,0250 

  
  
 
       X 
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- Os estudos ambientais e/ou pareceres SUPRAM 
mencionam a ocorrência de 27 sumidouros, 5 
dolinas e 3 cavidades. Destaca-se a cavidade 01 por 
seu desenvolvimento e presença de espeleotemas e 
diversidade da fauna. (PU p. 8) 

Interferência em unidades de conservação de 
proteção integral, sua zona de amortecimento, 
observada a legislação aplicável. 
 
Razões para a não marcação do item 
Não existem UCs de proteção integral num raio de 3 
km do empreendimento. 
 

   
 
 
  0,1000  

     

Interferência em áreas 
prioritárias para a conservação, 
conforme o Atlas 
“Biodiversidade em Minas 
Gerais – Um Atlas para sua 
Conservação”. 
 
Razões para a marcação do 
item 
Área de importância EXTREMA, 
conforme Dados Áreas 
Prioritárias para a Conservação 
– Biodiversitas. 

Importância 
Biológica 
Especial 
 

   
  0,0500  

    

Importância 
Biológica 
Extrema 

   
  0,0450  

 
0,0450 

      
       X 

Importância 
Biológica Muito 
Alta 

     
0,0400  

  

Importância 
Biológica Alta 

    
 0,0350  

     

Alteração da qualidade físico-química da água, do 
solo ou do ar. 
 
Razões para a marcação do item 
Os estudos ambientais e/ou pareceres SUPRAM 
apresentam impactos relativos a este item. 
 

    
 
 0,0250  

     
 
0,0250  

 
 
       X 

Rebaixamento ou soerguimento de aquíferos ou 
águas superficiais. 
 
Razões para a marcação do item 
No estudos ambientais e pareceres SUPRAM NM 
foram identificados impactos relacionados a este 
item.  
A própria compactação sobre as superfícies 
afetadas, 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.  
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 0,0250  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,0250 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       X 

Transformação de ambiente lótico em lêntico. 
 

    0,0450    
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Razões para a não marcação do item 
 
Em consulta ao Parecer Único SUPRAM Norte de 
Minas Nº 0072163/2019, não localizamos atividades 
e ações relacionadas à implantação de 
barramentos. 
 
 

Interferência em paisagens notáveis. 
 
Razões para a não marcação do item 
Não foram identificados impactos em paisagens 
notáveis no âmbito do Parecer SUPRAM NM e 
estudos ambientais. 
 

    
 
 
 0,0300  

     

Emissão de gases que contribuem para o efeito 
estufa 
 
Razões para a marcação do item 
Os estudos ambientais e/ou pareceres da SUPRAM 
não deixam dúvidas de que o empreendimento 
prevê a emissão de gases estufa (GEE), as quais 
são relacionadas aos processos de combustão em 
máquinas e veículos, seja na implantação e/ou 
operação do empreendimento. 

    
 
 
 
 0,0250  

  
 
 
 
 0,0250 

       
 
 
 
      X  

Aumento da erodibilidade do solo.  
 
Razões para a marcação do item 
O PU, página 11 não deixa dúvidas da ocorrência 
deste impacto: “O solo será um dos fatores atingido 
com os impactos ambientais provocados pelo 
funcionamento da lavra de extração de rocha para 
produção de britas . Dentre os impactos que serão 
causados ou que poderão causar prejuízos mais 
significativos estão: remoção e/ou soterramento do 
solo, [...] e o risco de ocorrência de focos erosivos.”. 

    
 
 
 
 
 0,0300  

    
 
 
 
 
 0,0300  

     
 
 
 
 
       X 

Emissão de sons e ruídos residuais. 
 
Razões para a marcação do item 
Os estudos ambientais e/ou pareceres SUPRAM 
apresentam impactos relativos a este item: 

  Trânsito de caminhões e máquinas pesadas 
na estrada de acesso; 

  Perfuração de rocha por meio de explosivos; 
 Operação do lavador de veúiculos, etc. 

Contribuem para vibração e aumento da pressão 
sonora (afugentamento da fauna). 
 

    
 
 
 
 
 0,0100  

    
 
 
 
 
 0,0100  

 
 
 
 
    
      X 

Somatório Relevância     0,6650        0,3100 

Indicadores Ambientais 

Índice de temporalidade (vida útil do empreendimento) 
 
Razões para a marcação do item 
Considerando a vida útil do empreendimento (8,2 anos, conforme EIA, página 59), 
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considerando que os impactos ambientais ocorrerão ao longo de toda sua operação, o 
índicede temporalidade a ser marcado é o “Duração Curta”.  

Duração Imediata – 0 a 5 anos     0,0500       

Duração Curta - > 5 a 10 anos     0,0650    0,0650         X 

Duração Média - >10 a 20 anos     0,0850              

Duração Longa - >20 anos     0,1000        

Total Índice de Temporalidade     0,3000        0,0650 

Índice de Abrangência 
 
Razões para a marcação do item 
A AII do empreendimento é definida como a microbacia do Córrego Escuro, EIA página 95. 
Considerando que o limite da AII não está a mais de 10 km do empreendimento, o índice a 
ser marcado é o “Área de Interferência Direta do empreendimento”.  

Área de Interferência Direta do empreendimento     0,0300      0,0300  X 

Área de Interferência Indireta do empreendimento     0,0500       

Total Índice de Abrangência     0,0800        0,0300  

Somatório FR+(FT+FA)       0,4050  

Valor do GI a ser utilizado no cálculo da compensação  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 
(Maio/2019)  R$ 251.846,64 

Valor de referência do empreendimento atualizado 
(Dez/2019)  R$ 254.144,56 

Taxa TJMG2 1,0091243 
 

 Valor do GI apurado:  0,4050% 
 Valor da Compensação Ambiental (GI x VR) 

(Dez/2019)  R$ 1.029,29 
  

Ressaltamos que a planilha de Valor de Referência (VR) é um documento autodeclatório 

elaborado pelo empreendedor, sendo de sua total responsabilidade. O responsável pelo 

preenchimento do referido documento é o Sr. Antônio Maria Ribeiro da Costa Filho (ART 

14201900000005329779)). 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 uma justificativa deveria ser apresentada no último 

caso. O escopo do presente parecer técnico não inclui a apuração contábil ou financeira dos 

valores (R$) constantes da planilha VR, bem como a checagem do teor das justificativas. O 

                                                 
2 Fator de Atualização Monetária Baseado na Variação de: ORTN/OTN/BTN/TR/IPC-R/INPC  –  de maio/2019 à 

dez/2019. Taxa: 1,0091243 – Fonte: TJ/MG. 
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VR referente a Maio/2019 foi extraído da planilha, atualizado e, posteriormente foi utilizado 

para a obtenção da compensação ambiental.  

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

não afeta quaisquer Unidades de Conservação. 

 

3.3 Recomendação de Aplicação do Recurso 
 
De acordo com os critérios técnicos do POA/2019, “quando o valor total da compensação 
ambiental apurado pela GCA for igual ou inferior à R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e NÃO 
houver Unidade de Conservação afetada, o recurso será integralmente destinado à rubrica 
referente a Regularização Fundiária”. 
 
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 (referente à dez/2019) 

Regularização fundiária das Ucs R$ 1.029,29 

Valor total da compensação - (referente à dez/2019): R$ 1.029,29 

 

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 presente expediente refere-se a Processo de Compensação Ambiental, pasta GCA nº 
1403, Processo Administrativo Siam nº 11665/2009/002/2016, protocolado por Segala 
Mineração Ltda. EPP, visando o cumprimento da condicionante de compensação ambiental, 
fixada na Licença de Instalação em caráter Corretivo e Licença de Operação (fls.20), para 
fins de compensação dos impactos ambientais causados pela atividade, nos moldes 
estabelecidos pela Lei 9.985, de 18 de julho de 2000. 

 

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. 

 

O valor de referência do empreendimento foi apresentado sob a forma de planilha (fls. 63), 
uma vez que o empreendimento foi implantado após 19 de julho de 2000, devidamente 
assinada por profissional legalmente habilitado, acompanhada da Anotação de 
Resposabilidade Técnica - ART (fls. 64), 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. 
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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 como, com as diretrizes estabelecidas pelo Plano Operativo 
Anual – POA/2019.  

 

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

normas legais vigentes e as diretrizes do POA/2019, 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. 

 

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, 15 de janeiro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 
Elenice Azevedo de Andrade 

Analista  Ambiental 
MASP: 1.250.805-7 
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Patrícia Carvalho da Silva 
Assessora Jurídica /DIUC 

MASP 1.314.431-6 
 

De acordo:  
 
 
 
 
 
                                                     Renata Lacerda Denucci  
                                            Gerente da Compensação Ambiental  
                                                            MASP: 1.182.748-2 
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MAPA 04 
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MAPA 05 

 


