
1 – DADOS DO EMPREENDIMENTO

Fator de Atualização Monetária Baseado na Variação de: ORTN/OTN/BTN/TR/IPC-R/INPC – de maio/2017 à junho/2019. Taxa: 1,0701182 –

Fonte: TJ/MG.

Grau de Impacto - GI apurado 0,4400%

Valor da Compensação Ambiental R$ 40.041,25

Validade da Licença 06/02/2020

Estudo Ambiental EIA/RIMA

Valor de Referência do Empreendimento  - VCL R$ 8.504.000,00

PARECER ÚNICO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

GCA/DIUC n° 024/2019

Empreendedor
MINERAL BRASIL PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO LTDA.   

CLASSE 3   - LOP

CNPJ 18.352.754/0002-57

Código – Atividade

DN 74 (2004) A-02-02-1 Lavra a céu aberto com tratamento a

úmido – mineraismetálicos, exceto minério de ferro

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

UTM

DN 74 (2004) A-05-02-9 Obras de infra-estrutura (pátios de

resíduos e produtos eoficinas)

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

Empreendimento MINERAL BRASIL PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO LTDA.

Localização Serintinga/MG

No do Processo COPAM 03232/2016/002/2016

Nº da condicionante de compensação ambiental 2

Fase atual do licenciamento LOP

Nº da Licença 004/2017

DNPM 930.181/2008

Classe Classe 3

Fase de licenciamento da condicionante de 

compensação ambiental
LOP

Valor de Referência do Empreendimento 

Atualizado - VCL ¹
R$ 9.100.285,17
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O empreendimento Mineral Brasil Pesquisas e Desenvolvimento Ltda. solicitou Licença de Operação

para Pesquisa Mineral - LOP para as atividades: “Lavra a céu aberto com tratamento a úmido –

minerais metálicos, exceto minério de ferro”, sob o código A-02-02-1 e “Unidade de tratamento de

minerais – UTM”, sob o código D-01-14-7, ambas com potencial poluído/degradador grande e porte

pequeno (2.000 ton/ano cada uma), enquadradas então como classe 3; “Obras de infra-estrutura

(pátios de resíduos e produtos e oficinas)”, sob o código A-05-02-9, com potencial

poluidor/degradador médio e porte pequeno (1 ha), enquadrada como classe 1 e “Pilhas de rejeito /

estéril”, sob o código A-05-04-5, com potencial poluidor/degradador grande e porte pequeno (2 ha),

enquadrada como classe 3 (PU SM 1435899/2016 pág 2).

A MBPD – Mineral Brasil Pesquisas e Desenvolvimento Ltda., empresa subsidiária da JFE Mineral Co.

Ltd. do Japão tem como principal objetivo o desenvolvimento e a implementação de lavra

experimental para pesquisa (Guia de Utilização) em uma jazida de rutilo na região de Seritinga situada

ao sul do estado de Minas Gerais.

O projeto em questão é um Greenfield Project, com o objetivo de caracterizar o minério de titânio e

potenciais subprodutos. Devido ao pequeno volume amostral da sondagem e com a presença de

afloramentos, julgou-se necessário implantar uma unidade piloto para caracterizar, de forma

consistente, o minério de titânio do ponto de vista físico (granulometria e liberação, rota de processo,

dimensionamento e tipo de equipamentos) com o objetivo de efetuar o cálculo de reserva lavrável

recuperável e gerar parâmetros para estudar a viabilidade econômica do projeto. A planta piloto

possui também o objetivo de avaliar, qualificar e quantificar a cianita, mineral subproduto associado

ao minério de titânio, pois as sondagens constataram a presença desse mineral associado a teores

econômicos de rutilo. O empreendimento prevê a mineração na área do polígono DNPM Nº

833536/2011 para esta planta piloto e, futuramente, a operação comercial se dará em outros

processos junto ao DNPM.

A operação do empreendimento será realizada através das seguintes atividades, sendo

algumas recorrentes durante o processo:

• Remoção da cobertura vegetal e limpeza da área;

• Remoção e disposição de solo orgânico;

• Desmonte do minério e do estéril, que será realizado por desmonte mecânico;

• Escavação e carregamento de minério e de estéril;

• Transporte de minério e de estéril para a planta de beneficiamento;

• Desagregação do minério e adição de água (polpa com 40% de sólidos);

• Peneiramento úmido;

• Separação gravítica;

• Separação magnética;

• Secagem;

• Separação eletrostática;

• Empacotamento e expedição.

2.1-  Introdução

O empreendimento em análise, MINERAL BRASIL PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO LTDA., localiza-se

no município de Serintinga/MG na bacia do rio Rio Grande.
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O presente documento apresenta o Parecer Único referente à Condicionante Ambiental n° 2

estabelecida pelo Parecer Único da SUPRAM SUL DE MINAS Nº 1438899/2016 na LOP (PA COPAM n°

03232/2016/002/2016). O código da atividade referente à ampliação, conforme a DN 74 (2004) A-02-

02-1 Lavra a céu aberto com tratamento a úmido – mineraismetálicos, exceto minério de ferro

(atualizada pela DN 217/2017).

2.3.1 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.

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.

Considerações acerca do processo de licenciamento ambiental

Área de influência direta (AID) e Área de influência indireta (AII):

A AID e a AII foram definidas da seguinte forma:

• Meio Físico: 250km no entorno da ADA;

• Meio Biótico: microbacia do Córrego dos Pachecos;

• Meio Sócio Econômico: municípios de Carvalhos e Seritinga.

Dessa forma, a presente análise técnica tem o objetivo de subsidiar a CPB/COPAM na fixação do valor

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

2.2  Caracterização da área de Influência 

Área diretamente afetada (ADA): A ADA do empreendimento e caracterizada pelo perímetro da

planta piloto, estando incluído as estradas de acesso à planta de beneficiamento e a área da mina.

Protocolar, junto à Gerência de Compensação

Ambiental do IEF, processo de compensação ambiental,

conforme procedimentos estipulados pela Portaria IEF

Nº 55, de 23 de abril de 2012.

Conforme processo de licenciamento COPAM 03232/2016/002/2016, analisado pela Subsecretaria de

Regularização Ambiental Sul de Minas, em face do significativo impacto ambiental o empreendimento

recebeu condicionante de compensação ambiental nº 2, prevista na Lei 9.985/2000.
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2.3.3 Interferência /supressão de vegetação, acarretando fragmentação 

Cabe ressaltar que essa espécie é uma espécie invasora que se prolifera rapidamente. e Horowitz et.

al. (2013)2, destacam essa como uma das principais espécies invasoras do Parque Nacional de Brasília,

estando presente em todas as áreas da uc, inclusive nas Zonas Primitiva e Intangível do parque.

Dessa forma, fique evidente que o empreendimento irá contribuir para a introdução de espécies

invasoras, assim o item será considerado na avaliação do G.I.

Dessa forma, tendo em vista que o parecer da SUPRAM demonstra a ocorrência de espécies

ameaçadas na região de influência do empreendimento, o respectivo item deverá ser considerado

como relevante para a aferição do Grau de Impacto.

2.3.2 Introdução ou facilitação de espécies alóctones (invasoras) (Justificativa de não marcação do 

De acordo com o EIA (pg. 586), após a liberação da área já exaurida pelo setor de planejamento e

produção, se realizará uma v istoria para avaliar o local a f im de denominar, caracterizar, medir e

posteriormente executar as atividades de revegetação, sendo que o uso do solo será retomado para a

atividade de pastoreio, através da formação de pastos, uma vez que a área será alugada/arrendada

por período determinado em contrato e deverá ser devolvida nas mesmas condições de uso atuais.

Des ta forma, será implementada formação de pastagem com o plantio de gramíneas como a

Brachiaria decumbes.

A região na qual a área de estudo pertence, está inserida no bioma Mata Atlântica, próxima a sua zona

de transição com o bioma Cerrado (PU SM 1435899/2016 pag. 6).

Flora

Foram encontrados na área espécies ameaçadas de extinção:

• Ocotea odorifera  (Meiss.) Mez: em perigo, segundo Portaria MMA Nº 443/2014;

• Cedrela fissilis  Vell: vulnerável, segundo Portaria MMA Nº 443/2014;

• Handroanthus ochracea  (Cham.) Standl: imune de corte e de preservação permanente,

pela Lei Nº 20.308/2012.

Fauna

Foi registrada uma espécie da avifauna ameaçada de extinção, sendo ela o tico-tico-de-máscara-negra

(Coryphaspiza melanotis ) que consta nas listas de fauna ameaçada, na categoria em perigo e proposto

pelo empreendedor um programa de monitoramento de avifauna, com foco nesta espécie (PU SM

1435899/2016 pag. 10).

Dentre as espécies registradas da mastofauna, duas mostram-se de grande importância para as

atividades de monitoramento de fauna (figura como condicionante do presente parecer), sendo o

bugio (Alouatta guariba clamitans ) e o lobo-guará (Chrysocyon brachyurus ) (PU SM 1435899/2016

pag. 14).
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Conforme pode ser observado no mapa 04, o empreendimento não afeta nenhum tipo de unidade de

conservação ou suas respectivas zonas de amortecimento.

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

Gerais – Um Atlas para sua Conservação

Conforme mapa em anexo (Mapa 05) este empreendimento encontra-se localizado totalmente

inserido em uma região de Importância biológica especial. 

 Dessa forma, o item não será marcado na avaliação do G.I.

O EIA finaliza esse item informando que como resultado dessa investigação apresenta-se a informação

de que não foram encontradas cavidades na área percorrida, tampouco foram citadas essas

formações pela comunidade inquirida, o que vem de encontro às informações obtidas através de

dados secundários (grifos nossos).

Com base nessas informações, não se justifica a marcação desse item para a avaliação do Grau de

Impacto

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

observada a legislação aplicável. (Justificativa para não marcação desse item)

2.3.4 Interferência em cavernas, abrigos ou fenômenos cársticos e sítios paleontológicos

(Justificativa para não marcação desse item)

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

de cavidades. Além disso, de acordo com o EIA (pg. 210-211), conforme as bases do CECAV, a região

de Seritinga apresenta grau baixo a médio de potencial espeleológico, não sendo catalogada nenhuma

caverna em registro oficial. Corrobora esta informação, pesquisa realizada no sítio da SBE –

Sociedade Brasileira de Espeleologia, onde é informado que o município de Aiuruoca possui 7

cavernas catalogadas, acerca de 20 km da AID. Para a comprovação desta informação, foi proferida

campanha espeleológica na Área de Influência Direta (grifos nossos).

  

Ainda de acordo com o EIA (pg. 212) a área estudada apresenta áreas antropizadas, com remoção da

vegetação original e substituição por pastagens, coincidentes com o raio de 250 m investigado, sem 

ocorrência de quaisquer cavidades e feições espeleológicas". (grifos nossos)

Para a instalação e operação do emprendimento, o mesmo necessitará ainda da supressão de

indivíduos arbóreos isolados existentes na área, sendo o total de 184 indivíduos a serem suprimidos e,

destes, 5 estão mortos e os outros 179 deverão ser compensados, conforme detalhado no item 8 do

presente parecer. Será realizada ainda, a supressão de 11,18 ha de área de vegetação nativa de campo

nativo em estágio inicial de regeneração (PU SM 1435899/2016 pag. 17).

Dessa forma, o item será marcado para o Bioma Mata Atlântica na aferição do G.I.
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Dessa forma, fica evidente a utilização de águas que acarretam impactos em aquiferos e águas

superfíciais.

O EIA (pg. 56) o material proveniente da mina, ROM, é levado por caminhões até a moega MG-01 . O

alimentador vibratório AL -01 da moega transfere o material para o Trommel/Scrubber horizontal TR -

01 onde é promovida a desagregação do minério e onde é adicionada água para geração de uma

polpa com 40 % de sólidos. 

Ainda de acordo com o EIA (pg. 74) o projeto o empreendimento necessitará de 38,25m³ de água

nova por hora por per íodo de at ividade, sendo que volume real para captação no cór rego é de 28,79

m³ . A taxa de recuperação de água no processo de selagem é de 90% e de 50% de recuperação de

água servida.

2.3.8 Rebaixamento ou soerguimento de aqüíferos ou águas superficiais

 

Por fim, a qualidade do ar será alterada devido à geração de material particulado e gases veiculares

oriundos da queima de combustível fóssil pela operação dos equipamentos, geradores, veículos e

outras atividades na mina.

Dessa forma, fica claro que o empreendimento causará alteração da qualidade do solo, água e ar.

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

Ainda de acordo com o P.U, a geração de resíduos sólidos, por sua vez, ocorre em todos os locais de

concentração de atividades na área do empreendimento, em várias operações unitárias da lavra

(escavação, carregamento e transporte) e do beneficiamento mineral. São gerados diversos tipos de

resíduos sólidos, desde sucata até óleos, graxas e pneus. A disposição incorreta desses resíduos pode

ocasionar contaminação do solo e das coleções hídricas, bem como possibilitar o aparecimento de

vetores de doenças.

Sendo assim, o item deverá marcado como "especial" na avaliação do Grau de Impacto do

empreendimento.

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

Conforme PU da SUPRAM Sul de Minas 1435899/2016 pag. 18, haverá alteração de qualidade das

águas devido ao carreamento de partículas sólidas, geradas pela erosão do solo, aumentando assim, o

teor de sólidos em suspensão. Ocorre também, a contaminação química das águas referente à

introdução de poluentes por efluentes sanitários, óleos e graxas.

De acordo com com Atlas de Biodiversidade em Minas Gerais, esses regiões correspondem a áreas

com ocorrência de espécie(s) restrita(s) à área e/ou ambiente(s) único(s) no Estado; 

De acordo com o PU COPAM n° 1435899/2016 O empreendedor solicitou outorga para captação

superficial, que foi analisada concomitante a este processo e possui parecer pelo deferimento.

O referido processo de outorga prevê captação a uma vazão de 0,008 m³/s, por um período de 24:00

h/dia, durante todo o ano. Valor baixo para ser considerado para esse tipo de impacto.

Página 6 de 18



2.3.12 Aumento da erodibilidade do solo

De acordo com o PARECER ÚNICO Nº 1435899/2016 da SURPAM Sul, a área em questão pertencente

à bacia do Rio Turvo, afluente do Rio Aiuruoca, possuindo um relevo típico ondulado com colinas com

vertentes convexas e topos convexos e talvegues acentuados. As cotas altimétricas variam de 800 a

1300 metros na Serra do Barulho. Relevo for temente propício a erosões, devido material coluvionar

nas vertentes, impulsionado pelo escoamento hídrico pluvial.

Além disso, no EIA (pg. 72) informado que a demanda de energia elétrica estimada para o projeto e

de aproximadamente 450 KW, sendo a geração por meio de geradores a diesel entregando a energia

elétrica em baixa tensão (menor que 1000Vac) .

Esses geradores irão consumir, respectivamente, 272 litros por dia para o gerador de 60kW, 456 litros

por dia para o gerador de 85kW e 1382 litros por dia para o gerador de 360kW, resultando um total de

2.110 litros de água por dia.

Cabe ressaltar que a queima de combustíveis fosseis, em especial o diesel, libera gases responsáveis

para o aumento do efetio estufa.

Dessa forma, o item deve ser considerado na avaliação do G.I.

2.3.11 Emissão de gases que contribuem para o efeito estufa

A qualidade do ar será alterada devido à geração de material particulado e gases veiculares oriundos

da queima de combustível fóssil pela operação dos equipamentos, geradores, veículos e outras

atividades na mina.

2.3.10 Interferência em paisagens notáveis (Justificativa para não marcação desse item)

Nos estudos ambientais apresentados não foi carazterizado nenhum tipo de paisagem que justificasse

a marcação do item

Assim, o item não deverá ser computado na avaliação do G.I.

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

Sendo assim, o item deve ser considerado na avaliação do G.I.

Não são mencionados nem nos estudos ambientais e nem no Parecer Único da SUPRAM nenhum tipo

de relato que jsutifique a marcação do item. 

Sendo assim, o item não será marcado na avaliação do G.I.
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2.4 Indicadores Ambientais

2.4.1 Índice de Temporalidade

Já o EIA (pg. 513) menciona que na fase de operação, deve ser dado destaque aos possíveis impactos

causados pelo aumento na circulação de pessoas e na emissão de ruídos. A elevação no ruído eleva o

stress, causa alterações compor tamentais e fisiológicas e pode diminuir a taxa de reprodução de

mamíferos (MANCI et al., 1988) , principalmente aqueles que tem a vocalização como sua principal

forma de comunicação.

Ainda de acordo com o EIA (513), as alterações comportamentais nos primatas (principalmente)

causada pelo aumento na circulação e na emissão de ruídos du rante a fase de operação do

empreendimento representa um impacto real, negativo (causando efeitos adversos sobre a

mastofauna) , direto (pois é uma consequência direta das ações de operação) , de alta magnitude (3)

(capaz de modif icar de forma impor tante a estrutura social de espécies ameaçadas) , alta impor

tância (3) (no caso do bugio - ruivo t rata-se de uma espécie ausente da maior ia dos f ragmentos da

região) e permanente (2). 

Conclui-se, com isso, que a natureza deste impacto potencial é considerada negativa, pois as

operações unitárias da lavra (escavação, carregamento e transporte), geram um ruído ambiental local,

que pode afugentar algumas espécimes da fauna e obr igar os funcionár ios presentes próximos a elas

a usarem protetores auriculares EIA (pg. 538).

Sendo assim, fica evidente que o emprendimento gera ruídos que podem afugentar a fauna local, e,

por isso, o item deverá ser considerado na avaliação do G.I.

2.3.13 Emissão de sons e ruídos residuais

De acordo com o parecer da SUPRAM SUL (pg. 19) durante as atividades da mineração, serão gerados

ruídos oriundos de atividades, tais como, funcionamento de equipamentos pesados (escavadeiras, pás

carregadeiras, tratores e outros), unidades de tratamento de minério e tráfego de veículos

(caminhões basculantes, carretas e outros).

Além disso, a exploração a céu aberto implica obrigatoriamente na remoção e exposição do solo. Já o

beneficiamento utiliza água e parte dessa água retorna para o córrego dos Pachecos. Estes dois

processos provocam o carreamento de partículas sólidas de granulometrias diversas para o leito dos

corpos d’ água , causando o assoreamento  dos ambientes aquáticos adjacentes (EIA, pg. 501).

Sendo assim, fica evidente que o empreendimento causará aumento da erodibilidade do solo, sendo

que o item deve ser marcado na avaliação do Grau de Impacto.

Já de acordo com o EIA (pg. 120) A Área Diretamente Afetada possui grau médio de erodibilidade do

solo. Tal resultado é devido a um misto de fatores, como o elevado grau de antropização, supressão

da vegetação nativa para formação de pastagens, alta exposição do solo aos agentes erosivos,

características do solo, vulnerabilidade do solo, dentreoutras variáveis.
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Valor de referência do empreendimento Atualizado: R$ 9.100.285,17

Taxa TJMG¹: 1,07012

Dessa forma, tendo em vista o exposto, entende-se que alguns dos impactos ultrapassam o nível local

e que interferências podem ser percebidas em outras escalas. Portanto, o Fator de Abrangência será

considerado como “Área de Interferência Indireta do Empreendimento”. 

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$ 8.504.000,00

Longa >20 anos 0,1

Evidencia-se, com isso, que os impactos gerados pela extração desse material terão longa duração,

pois os mesmos são irreversíveis, sendo, então, que a temporalidade será considerada como de

"Longa Duração".

2.4.2 Índice de Abrangência

Segundo o Decreto Estadual 45.175/2009 o Fator de Abrangência é um critério que permite avaliar a

distribuição espacial dos impactos causados pelo empreendimento ao meio ambiente.

A área de interferência direta corresponde até 10Km da linha perimétrica da área principal do

empreendimento, onde os impactos incidem de forma primária. O Decreto 45.175/2009 o ainda

define como Área de Interferência Indireta aquela que possui abrangência regional ou da bacia

hidrográfica na qual se insere o empreendimento, onde os impactos incidem de maneira secundária

ou terciária.  

Imediata 0 a 5 anos 0,05

Curta > 5 a 10 anos 0,065

Média >10 a 20 anos 0,085

O impacto geológico e ambiental gerado na atividade mineradora é caracterizado como significativo

impacto ambiental, uma vez que o bem mineral extraído é um recurso natural não renovável e os

aspectos topográfico e paisagístico não voltarão a ser como os originais, o que enseja a compensação

ambiental

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 (%)
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Valor total da compensação: R$ 40.041,25

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

Estudos para criação de unidades de conservação R$ 2.002,06

Desenvolvimento de pesquisa em unidade de conservação em área de R$ 2.002,06

3.3 Recomendação de Aplicação do Recurso

Desse modo, 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$ 24.024,75

Plano de manejo, bens e serviços R$ 12.012,38

De acordo com o POA/2019, considera-se Unidade de Conservação Afetada aquela que abrange o

empreendimento, total ou parcialmente em seu interior e/ou em sua zona de amortecimento ou que

seja localizada em um raio de 3 Km do mesmo. 

Conforme pode ser observado no Mapa 4 - Localização do Empreendimento x Unidade de

Conservação, não houve unidade de conservação afetada pelo empreendimento.

Cabe ressaltar que no EIA foi sugerido que o recurso fosse repassado ao Parque Estadual da Serra do

Papagaio. No entanto, essa UC encontra-se há mais de 25KM da ADA do empreendimento, o que naõ

justifica a aplicação desse recurso para tal UC. Sendo assim, sugere-se que o distribuição do recurso da

Compensação Ambiental obedece os critérios do POA 2019.

Valor da Compensação Ambiental (GI x VR): R$ 40.041,25

A Declaração de Valor Contábil Líquido é um documento autodeclatório elaborado pelo

empreendedor, baseado na memória de cálculo e balanço patrimonial da empresa, sendo esses

documentos de sua total responsabilidade. Na análise técnica para fins de elaboração do presente

Parecer, não realizamos a conferência desses documentos.

3.2 Unidades de Conservação Afetadas

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; 5% para Estudos para criação de Unidades de Conservação, 5% para Desenvolvimento de

Pesquisas em Unidades de Conservação e Área de amortecimento e quando houver UC afetada 20%

do total da compensação para unidades de conservação afetadas.

 Valor do GI apurado: 0,4400%
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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.

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.

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 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 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.

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

Trata-se o expediente de Processo de Compensação Ambiental, pasta GCA nº 1222, PA COPAM n.º

03232/2016/002/2016 que visa o cumprimento de condicionante incluída pela URC CopamSUL DE

MINAS, com base no artigo 36, da Lei 9985, de 18 de julho de 2000, que deverá ser cumprida pelo

empreendimento denominado - MINERAL BRASIL PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO LTDA. - pelos

impactos causados.
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Belo Horizonte-MG, 12  de junho de 2019.

Rodrigo Teribele

Analista Ambiental - Biólogo

CRBio: 033779/04-D

MASP 1.364.401-8
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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   

        0,0250   

        0,1000   

        0,0500         0,0500 X

        0,0450   

        0,0400   

        0,0350   

        0,0250         0,0250 X

        0,0250         0,0250 X

        0,0450   

        0,0300   

        0,0250         0,0250 X

        0,0300         0,0300 X

        0,0100         0,0100 X

0,6650       0,2900       

        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       

0,4400       

R$

R$Valor da Compensação Ambiental 40.041,25                        

Total Índice de Abrangência

Somatório FR+(FT+FA)

Valor do GI a ser utilizado no cálculo da compensação  0,4400%

Valor de Referência do Empreendimento 9.100.285,17 

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 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 o 

Atlas “Biodiversidade em Minas 

Gerais – Um Atlas para sua 

Conservação”.

Importância Biológica Especial

Importância Biológica Extrema

Importância Biológica Muito Alta

Importância Biológica Alta

MINERAL BRASIL PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO LTDA. 03232/2016/002/2016

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.

Introdução ou facilitação de espécies alóctones (invasoras).

Interferência /supressão de 

vegetação, acarretando 

fragmentação.

Ecossistemas especialmente 

protegidos (Lei 14.309)

Outros biomas

Tabela de Grau de Impacto - GI

Nome do Empreendimento Nº  Pocesso COPAM
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MAPA 01
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MAPA 02

Página 15 de 18



MAPA 03
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MAPA 04
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MAPA 05
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