
1 – DADOS DO EMPREENDIMENTO

Empreendimento AGROPECUÁRIA MSP LTDA. 

Localização Unaí/MG

N
o
 do Processo COPAM 3583/2006/003/2018

PARECER ÚNICO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

GCA/DIUC n° 009/2019

Empreendedor AGROPECUÁRIA MSP LTDA. 

CNPJ 25.563.396/0001-36

Código – Atividade

DN 74 (2004) G-01-03-1 Culturas anuais, excluindo a

olericultura.

DN 74 (2004) G-05-02-9 Barragem de irrigação ou de

perenização para agriculturasem deslocamento de

população atingida.

DN 74 (2004) G-01-08-2 Viveiro de produção de mudas

de espécies agrícolas,florestais e ornamentais.

DN 74 (2004) G-06-01-8 Comércio e/ou armazenamento

de produtos agrotóxicos,veterinários e afins .

DN 74 (2004) G-06-01-9 – Prestadoras de serviço na

aplicação aéreas de agrotóxicose afins.

DN 74 (2004) F-02-04-6 Base de armazenamento e

distribuição de lubrificantes,combustíveis líquidos

derivados de petróleo, álcool combustível e

outroscombustíveis automotivos

Nº da condicionante de compensação 

ambiental
5

Fase atual do licenciamento LOC

Nº da Licença 064/2018

DNPM

Classe Classe 4

Fase de licenciamento da condicionante 

de compensação ambiental
LOC

Valor de Referência do Empreendimento 

Atualizado - VCL ¹
R$ 9.440.020,10

Grau de Impacto - GI apurado 0,4400%

Valor da Compensação Ambiental R$ 41.536,09

Validade da Licença 01/09/2028

Estudo Ambiental EIA/RIMA

Valor de Referência do Empreendimento  - 

VCL
R$ 8.973.968,70

Fator de Atualização Monetária Baseado na Variação de: ORTN/OTN/BTN/TR/IPC-R/INPC – de setembro/2017 à março/2019.

Taxa: 1,0519337 – Fonte: TJ/MG.
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O empreendimento em análise refere-se a compensação ambiental referente ao pedido de

Licença de Operação Corretiva - LOC correspondente aos Certificado nº 064/2018 (PA

COPAM nº 3583/2006/003/2018), formalizado pela empresa Agropecuária MSP Ltda.

Conforme citado no PU nº0528711/2018 as atividades desenvolvidas neste empreendimento

conforme a Deliberação Normativa nº217/2017 são: pecuária (bovinos, bubalinos, equinos,

muares, ovinos e caprinos em regime extensivo) e agricultura irrigada, com cultivo de milho,

soja e feijão no inverno, em sistema de rotação de culturas, associado ao plantio direto. As

demais atividades são todas secundárias, servindo apenas para dar subsídios às atividades

principais.

Segundo informado no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) a empresa atua neste ramo desde

1986. A partir do ano de 2004 iniciou-se o processo de instalação de culturas anuais em

sistema de sequeiro, com a instalação de pivôs para irrigação gradativamente desde então.

Neste período também houve a instalação de estruturas para subsidiar a atividade, ponto de

abastecimento de combustível, edificações, infraestruturas e extração de cascalho para

manutenção viária. (EIA P.18)

O empreendimento está inserido no bioma Cerrado, apresentando distintas formações

vegetais, entre elas: Áreas de Cerrado Típico sentido restrito com predominância de estratos

arbóreos, arbustivos e subarbustivos. Áreas de preservação permanente com matas ciliares

às margens do Rio Preto, campos úmidos (brejos), e veredas na porção norte do

empreendimento com presença de estratos herbáceos e arbustivos.(EIA P.27)

Segundo informado nos estudos a propriedade conta com as seguintes infraestruturas: sede,

área administrativa, cantina, residências, áreas operacionais (galpão, oficina, barracão,

almoxarifado), áreas de cultura (lavoura), beneficiamento, e pecuária.  (EIA/RIMA, p. 142)

2.1-  Introdução

O empreendimento em análise AGROPECUÁRIA MSP LTDA. localiza-se no município de

Unaí/MG na bacia do Rio São Francisco.

O empreendimento, correspondente às 3 matrículas de imóveis, tem área total medida de

2.052,9548 hectares. Desse total 410,5909 hectares correspondem à Reserva Legal,

equivalente aos 20% mínimos exigidos em lei. A Reserva Legal está devidamente registrada

no Cadastro Ambiental Rural do empreendimento com o Registro nº MG-3170404-

EEF1.C578.6594.4315.AEC2.8273.4723.A6D0.

Conforme processo de licenciamento COPAM nº3583/2006/003/2018, analisado pela

SUPRAM Noroeste de Minas, em face do significativo impacto ambiental o empreendimento

recebeu condicionante nº 5 de compensação ambiental prevista na Lei 9.985/00, na Licença

de Operação Corretiva - LOC nº 064/2018.

Através do Inventário Florestal do Estado de Minas Gerais, o mapeamento da cobertura

vegetal de 2007, foi possível identificar que o empreendimento é constituído por um mosaico

de tipologias do Cerrado (Campo, Cerrado), Veredas, Floresta Estacional Semidecidual

Montana.(EIA p.92)
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A Lei Federal nº 9.985/2000 – Lei do SNUC – determina que a compensação ambiental aplica

se nos casos de licenciamento de obras capazes de gerar impactos ambientais significativos,

assim considerados pelo órgão competente, como é o caso da implantação do

empreendimento contidos na Fazenda Santo Antônio.

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): Ela corresponde às áreas que serão efetivamente

ocupadas pela implantação e operação. espaço e/ou área física utilizada pelo

empreendimento e afetadas diretamente pelas atividades desenvolvidas na propriedade.

Compreendem as infraestruturas, instalações, benfeitorias, equipamentos e maquinários,

piscinão, estradas e vias de acesso, área produtiva de lavoura e pastagens. A ADA do

empreendimento totaliza área de 1392,0349 ha.

A implantação e operação das atividades acarretou alteração da paisagem, supressão de

vegetação no passado, alteração do relevo, emissão de ruídos, poeiras e possíveis

alterações da qualidade físico-química da água e do solo. Deste modo, considera-se o

empreendimento passível da incidência da Compensação Ambiental, nos termos da Lei nº

9.985, de 18 de julho de 2000 e do Decreto Estadual nº 45.175, de 17 de setembro de 2009,

atualizado pelo Decreto n° 45.629/11.

Cabe informar, que o processo de licenciamento COPAM PA nº 3583/2006/003/2018

(Agropecuária MSP Ltda.), analisados pela Supram Noroeste de Minas - SUPRAMNOR, em

face do significativo impacto ambiental a condicionante de compensação ambiental prevista

na Lei 9.985/00 foi imposta apenas neste PA parecer técnico:

“Formalizar perante a Gerência de Compensação

Ambiental do IEF, no prazo máximo de 120 dias

contados do recebimento da licença, processo de

compensação ambiental, conforme procedimentos

estipulados pela Portaria IEF nº55, de 23 de abril

de 2012.
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Área de influência direta (AID): é aquela área que complementa a ADA, ou seja, as demais

áreas dentro do perímetro da propriedade, associadas a aquelas áreas de entorno que

circundam a propriedade.

A AID ainda é aquela que sofre os impactos das atividades desenvolvidas pelo

empreendimento em segunda ordem, caracterizando nos aspectos físicos e bióticos, mesmo

que este ali não se desenvolva atividades. Geralmente são delimitadas por algum tipo de

vegetação remanescente ou cursos hídricos que cruzam a propriedade.

Para delimitação da AID – Área de Influência Direta do empreendimento, foi adotado todo o

perímetro da propriedade, acrescentando as áreas contíguas à ADA, a APP, remanescentes

florestais, Reserva Legal, e áreas capazes de absorver os impactos advindos da operação do

empreendimento em segunda ordem, totalizando 2052,9588 hectares. Na Fazenda Santo

Antônio levou-se em consideração os remanescentes florestais, as reservas legais, matas

ciliares, solos hidromórficos e APPs, ambientes estes que possam apresentar habitats para

fauna e flora local.

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.

Considerações acerca do processo de licenciamento ambiental

O presente documento apresenta o Parecer Único referente à Condicionante Ambiental n° 5

estabelecida pelo Parecer Único da SUPRAM Noroeste Nº 0528711/2018 na LOC (PA

COPAM n° 3583/2006/003/2018). O código da atividade referente à ampliação, conforme a

DN 74 (2004) G-01-03-1 Culturas anuais, excluindo a olericultura. (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.

Área de influência indireta (AII): A área de influência indireta relativa aos meios físico e

biótico – AII MFB foi eleita levando em consideração as áreas adjacentes e próximas ao

empreendimento que porventura possam sofrer seus impactos.

Toda atividade agropecuária tem como principal risco, a contaminação de solo, lençol freático

e recursos hídricos pelo uso de defensivos agrícolas. Levando isso em consideração, a AII

MFB foi delimitada considerando o Rio Preto e seus contribuintes num raio de 10 km do

empreendimento.

Essa área está indiretamente ameaçada pelos impactos das atividades do empreendimento.

Neste caso, as influências de meio físico e biótico são percebidas de maneira indireta, e os

impactos caracterizados como de segunda ordem em diante.

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.
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Conforme estudos apresentados foram identificadas na área diretamente afetada da fazenda

Santo Antônio: Jabiru mycteria ( Tuiuiú) e Crax fasciolata (Mutum-de-penacho) ambos com

estatus de espécies ameaçadas. (EIA P.86). Foram identificadas por meio de rastros

Myrmecophaga tridactyla (tamanduá bandeira), Pteroglossus castanotis ( Araçari-castanho),

Syndactila dimidiata (Limpa-folha-do-brejo), ambas com status de em perigo (EIA P. 86)

Dessa forma, havendo a presença de espécies ameaçadas de extinção e vulneráveis na área

de influência do empreendimente este item deverá ser considerado para aferição do Grau de

Impacto.

2.3.2 Introdução ou facilitação de espécies alóctones (invasoras)

“As espécies exóticas são aquelas que, independentemente de serem ornamentais ou não,

têm origem em outro território (BIONDI, 2004). Espécies exóticas invasoras são aquelas que

ocorrem numa área fora de seu limite natural historicamente conhecido, como resultado de

dispersão acidental ou intencional por atividades humanas. Atualmente, as espécies exóticas

invasoras são reconhecidas como a segunda causa mundial para a perda de diversidade

biológica, perdendo apenas para a destruição de habitats e a exploração humana direta.

Essas espécies, quando introduzidas em outros ambientes, livres de inimigos naturais, se

adaptam e passam a reproduzir-se a ponto de ocupar o espaço de espécies nativas e

produzir alterações nos processos ecológicos naturais, tendendo a se tornar dominantes

após um período de tempo mais ou menos longo requerido para sua adaptação (ZILLER et

al., 2004)
2
.  

A principal ameaça é sobre ecossistemas não florestais de elevada diversidade de espécies,

associados a solos de baixa fertilidade, como é o caso de campos rupestres e cerrados. Já

nos ambientes florestais, se eliminados os fatores de perturbação como incêndios

recorrentes e pastoreio, a própria dinâmica de sucessão leva ao sombreamento e redução de

cobertura das invasoras (Durigan, 2004), principalmente daquelas de metabolismo C4, como

é o caso de Brachiaria spp. 

Conforme pode ser observado no mapa 01, não há previsão de supressão de vegetação de

Mata Atlântica na área necessária para instalação da atividade em apreço. 

Porém, segundo EIA P. 59, são utilizadas forrageiras, na formação das pastagens: Brachiaria 

brizantha (Braquiarão), Brachiaria umidicola, e Andropogon gayanus (Andropogon),

objetivando a formação de pastagens para a atividade da pecuária bovina de corte, em suas

fases de cria e recria. 

Planta invasora muito freqüente em todo o país, sendo invlusive utilizada como forrageira.

Pode ser considerada planta invasora quando vegeta em solos cultivados. Apresenta grande

rapidez de crescimento.

Dessa forma, tendo em vista o exposto, conclui-se que existem elementos concretos que

subsidiem a marcação do item Introdução ou facilitação de espécies alóctones (invasoras) e,

portanto, o item será considerado na aferição do grau de impacto.

2.3.3 Interferência /supressão de vegetação, acarretando fragmentação 
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O empreendimento encontra-se todo em área de Cerrado, conforme demostrado no mapa 

Considera-se para o presente EIA/RIMA como áreas de regularização as áreas que sofreram

intervenção para projeto e implantação do empreendimento, correspondendo às áreas de

intervenção em Reserva Legal e APP para instalação de equipamentos para irrigação; As

intervenções ambientais ocorreram na fase de implantação do empreendimento, sendo que

este já se encontra em operação e não haverá supressão de vegetação.(EIA P.19)

Dessa forma, tendo em vista o exposto, entende-se que, o empreendimento promoveu a

supressão e interferências na vegetação, como material particulado, contribuindo para o

processo de fragmentação de habitats. 

Conforme identificado no Mapa 03, elaborado com os dados do Centro Nacional de Pesquisa

e Conservação de Cavernas (CECAV, 2012), a área compreendida pela ADA do

empreendimento, apresenta potencial de ocorrência de cavidades predominantemente

classificado como “Muito Alto,Baixo e Ocorrência Improvável”. 

Sendo assim, diante do exposto esse parecer considera interferência no bioma Cerrado, pela

localização do empreendimento. o item em questão deverá ser considerado como relevante

para aferição do G.I. 

2.3.4 Interferência em cavernas, abrigos ou fenômenos cársticos e sítios

paleontológicos (Justificativa para não marcação desse item)

É citado nos estudos que houve intervenção mediante supressão da vegetação nativa em

reserva Legal e Área de Preservação Permanente. Para Mitigar, foi solicitado pela Supram

Noroeste um PTRF - Projeto Técnico de Reconstituição de Flora apresentado junto ao

processo de Termo de Compromisso Ambiental.(EIA P.182)

Além disso, o empreendimento funciona como uma barreira física entre os fragmentos já

existentes, dificultando o trânsito da fauna bem como seu afugentamento, levando-se em

consideração os organismos mais sensíveis, que podem apresentar dificuldades de

dispersão.

Além disso, conforme informado anteriormente e, evidenciado pelo Mapa 02, o

empreendimento está situado nos domínios do Bioma Cerrado.

Ressalta-se que segundo informado nos estudos ambientais, na área de influência direta

relativa ao meio físico e biótico, não há ocorrência de cavidades ou áreas cársticas, o que é

comprovado pelos relatório de prospecção de cavidades anexado ao processo de

licenciamento ambiental elaborado conforme termo de referência próprio e secundários com

o mapeamento geológico do estado, obtido junto à Codemig, apresentado neste trabalho no

tópico específico.(EIA P.138)
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A partir dos critérios presentes no POA/2019 para definição de Unidades de Conservação

Afetadas pelo empreendimento, verifica-se que não existe Unidade de Conservação num raio

de 3 km da ADA do empreendimento, conforme pode ser verificado no Mapa 04. 

Sendo assim, este item não será considerado como relevante na aferição do GI, já que de

acordo com os critérios do POA/2019, o empreendimento não afeta unidade de conservação

de proteção integral.

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

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

desse item)

Conforme mapa em anexo (Mapa 05) este empreendimento não interfere em áreas

prioritárias para a conservação.

Dessa forma, conclui-se que não há elementos concretos que subsidiem a marcação do item

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

o mesmo não será considerado na aferição 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)

O Atlas da Biodiversidade é um documento elaborado para definir as áreas prioritárias para

conservação da Biodiversidade, bem como, estabelecer as diretrizes e recomendações

importantes para garantir a manutenção da qualidade ambiental e da diversidade biológica do

Estado. O documento é aprovado pelo Conselho Estadual de Política Ambiental/ COPAM –

por meio da Deliberação Normativa nº 55 de 13 de junho de 2002 - o que significou o

reconhecimento das informações contidas no Atlas como um instrumento básico para a

formulação das políticas estaduais de conservação.

 Dessa forma, o item não será considerado na aferição do Grau de Impacto.

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

* Impactos sobre os recursos hídricos: Este impacto pode se manifestar com a utilização de

fungicidas e herbicida aplicados na manutenção da lavoura no controle de doenças e ervas

daninhas. Os aspectos relacionados referem-se à qualidade dos recursos hídricos e do solo e

à fauna silvestre. Os solos são favoráveis à lixiviação dos agroquímicos que apresentam

baixo coeficiente de adsorção. Considerado de magnitude adverso, direto, de abrangência

regional, cíclico, de curta duração e reversível. (PU SUPRAM nº 0528711/2018 Supram

Noroeste de Minas, p. 20)
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* Geração de resíduos sólidos: Relacionado ao lixo gerado por residentes, ao descarte das

embalagens de agrotóxicos e insumos empregados na agricultura, aos restos culturais, aos

pneus e sucatas, aos filtros e resíduos contaminados por hidrocarbonetos. ou na manutenção

de máquinas em locais sem proteções ambientais adequadas (pisos impermeabilizados e

drenagem conectada a caixas separadoras de água e óleo). O impacto pode ser considerado

significativo, de média magnitude, de incidência direta, com média duração e reversível,

tendo em vista o cessamento da origem do impacto por medidas preventivas. (PU SUPRAM

nº 0528711/2018, p. 24)

lubrificantes e graxas, como as oficinas e pátios de abastecimento, estão sujeitos a

contaminações, devido a possíveis derramamentos ou vazamentos, provocados a possíveis

acidentes na operação (rompimento de mangueiras, gotejamento de derivados de petróleo,

etc.) 

Sendo assim, ainda que tenham sido previstas medidas mitigadoras e alguns impactos sejam

de baixa magnitude, considera-se que o empreendimento desenvolve atividades que tem

como consequência a “Alteração da qualidade físico-química da água, do solo ou do ar”.

Portanto, o referido item será considerado na aferição do Grau de Impacto.

2.3.8 Rebaixamento ou soerguimento de aqüíferos ou águas superficiais

* Emissão atmosférica: foram identificados dois principais pontos desse impacto: a geração

de poeira pelo trânsito de máquinas e veículos e geração de gases na queima de

combustíveis fósseis. Este impacto é avaliado como de pequena magnitude, de incidência

direta, com abrangência regional, de baixa significância, temporário, de curta duração e

reversível. (PU SUPRAM Noroeste de Minas  nº 0528711/2018 S , p. 20)

* Resíduos Sólidos: O impacto ocasionado pela geração dos resíduos sólidos está

relacionado à alteração das características do solo, devido a possibilidade de contaminação

por armazenamento temporário e disposição final inadequados, à alteração da qualidade das

águas pela geração de percolados e a alteração da qualidade do ar por emissão de gases

provenientes da decomposição. Pode ser também fonte de propagação de doenças por ser

atrativo de vetores. (PU SUPRAM Noroeste de Minas nº 0528711/2018 , p. 20

* Efluentes líquidos: O local onde estão as instalações estão distantes de cursos d’água, nas

partes altas da propriedade. Os solos na área do empreendimento principalmente nas

proximidades de instalações que envolvam produtos químicos, combustíveis, óleos

lubrificantes e graxas, como as oficinas e pátios de abastecimento, estão sujeitos a

contaminações, devido a possíveis derramamentos ou vazamentos, provocados a possíveis

acidentes na operação (rompimento de mangueiras, gotejamento de derivados de petróleo,

etc.) ou na manutenção de máquinas em locais sem proteções ambientais adequadas (pisos

impermeabilizados e drenagem conectada a caixas separadoras de água e óleo). O impacto

pode ser considerado significativo, de média magnitude, de incidência direta, com média

duração e reversível, tendo em vista o cessamento da origem do impacto por medidas

preventivas. (PU SUPRAM Noroeste de Minas nº 0528711/2018 , p. 20)
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De acordo com o Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), é considerada Área de Preservação

Permanente (APP) a área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função

ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a

biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-

estar das populações humanas.

Durante as fases de implantação e operação, a condição de escoamento das águas pluviais

tem o potencial impacto de alteração da qualidade das águas superficiais, pelo carreamento

de sedimentos e o consequente assoreamento de cursos d’água e contaminação por algum

poluente. Como risco, podem se desenvolver processos erosivos, sendo mais propícios a

ocorrerem nas praças de trabalho, pátio de estocagem do material, acessos internos criados

na abertura destas estruturas, devido, principalmente, à ação do escoamento subsuperficial.

A mudança do uso do solo, reflete na alteração do padrão das taxas de infiltração e

escoamento superficial. Como consequência ocorrem distúrbios na dinâmica da drenagem

natural superficial e subterrânea. O empreendimento realizou bombeamento, captação, ou

derivação de águas superficiais/subterrâneas.

Vale lembrar ainda, que a instalação do empreendimento é causa de alterações topográficas

que alteram a drenagem natural e a impermeabilização do solo, principalmente levando-se

em consideração a existência de várias casas de alvenaria de colonos, refeitórios, oficina

mecânica, almoxerifado, galpões de depósito, etc.conforme (EIA p.145).

Segundo informado no EIA, para irrigação da Fazenda Santo Antônio o empreendimento faz

uso de 1 (uma) captação superficial direta no Rio Preto direcionada para piscinão. E em

determinados pontos da propriedade em que o lençol freático é raso e com deficiência de

drenagem devido às características dos solos, o empreendimento teve a necessidade de

construir mecanismos para a drenagem de águas das áreas de cultura em épocas chuvosas,

em benefício das condições ideais para o cultivo dos produtos principais da propriedade. (EIA

P. 24)

Assim, considerando que o empreendimento implicará na alteração hidrogeológica do

escoamento superficial e subterrâneo, com consequente redução da infiltração, faz-se

necessária a compensação ambiental desses impactos. 

Portanto, pode-se afirmar que há alteração do fluxo natural de águas superficiais e

subterrâneas, uma vez que há interferência direta na drenagem natural. Portanto, o referido

item será considerado na aferição do Grau de Impacto.

2.3.9 Transformação de ambiente lótico em lêntico.

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

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

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

estagnado. 
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Entende-se por paisagem notável – região, área ou porção natural da superfície terrestre

provida de limite, cujo conjunto forma um ambiente de elevada beleza cênica, de valor

científico, histórico, cultural e de turismo e lazer. Na presente análise embora o

empreendimento faça intervenção na paisagem à mesma não é considerada uma paisagem

de exceção. Assim para aferição do grau de impacto este item não será considerado.

2.3.11 Emissão de gases que contribuem para o efeito estufa

Essa alteração da qualidade do ar pela geração de material particulado e gases de

combustão é impacto que será negativo, local, de curto prazo para essa fase do

empreendimento, cíclico, porém de baixa magnitude.

Na fase de implantação das estruturas de apoio operacional de superfície, a geração de

emissões atmosféricas fugitivas (material particulado) e de gases de combustão será

proveniente das atividades: movimentações de máquinas e equipamentos e tráfego de

caminhões. Essas atividades poderão provocar alterações da qualidade do ar na região.

Segundo informado nos estudos a instalação e operação abertura e utilização de acessos,

transporte de materiais, equipamentos e insumos, operação de máquinas, equipamentos e

veículos são capazes de gerar alterações na qualidade do ar, por meio das emissões

atmosféricas provindas da queima da madeira e pela suspensão de material particulado,

proveniente da movimentação de máquinas e veículos nas vias não pavimentadas. (EIA,

p.153)

Conforme informado nos estudos "Monitoramento das infraestruturas: Realizar vistorias

periódicas em todas as construções e infraestruturas da propriedade, com objetivo a anular

possíveis irregularidades em seu funcionamento, verificar estruturas dos barramentos , 

visando conservar sua estrutura, evitar erosão e recompor a paisagem, sempre que

necessário". (EIA P. 181)

Portanto, o item Interferência em paisagens notáveis não será considerado na aferição do

Grau de Impacto.

O empreendedor declara que a área não é objeto de bens acautelados junto ao Instituto do

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).(EIA P.138)

Tendo em vista as alterações apontadas no item “Rebaixamento ou soerguimento de

aqüíferos ou águas superficiais”, constatam-se alterações na dinâmica hidráulica que

promovem modificações na comunidade aquática.(EIA P.24)

Nesse sentido, conclui-se que o empreendimento implica na transformação de ambiente

lótico em lêntico, tendo em vista que a implantação do empreendimento em questão,

promove intervenção (barramento/represamento) em cursos d’água. Sendo assim, este

parecer não considera o item em questão como relevante para aferição do GI.

2.3.10 Interferência em paisagens notáveis (Justificativa para não marcação desse

item)
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Os solos são compostos de partículas minerais primárias de vários tamanhos – areia, silte e

argila – e material de natureza orgânica e vários estágios de estabilização que, dão origem a

partículas secundárias, formando agregados. Com o movimento do solo, há o rompimento

dessas partículas causando a modificação na estrutura do mesmo. Todas as etapas que

incluem revolvimento, retirada e deposição do solo sofrerão com este impacto tendo alterada

a estrutura dos agregados do solo.

Ainda que os estudos ambientais não tenham especificado, segundo Ruver (2013) durante a

reação de combustão obrigatoriamente é formado dióxido de carbono (CO2) e vapor d’água,

porém, devido à eficiência da própria combustão ou da origem e/ou qualidade do combustível

utilizado, ocorre a formação de outros compostos, como monóxido de carbono (CO), óxidos

de nitrogênio (NOx), HC (hidrocarbonetos) não queimados e material particulado (MP) (Vieira,

2009; Pinto, 2005).

Ainda conforme o Ministério do Meio Ambiente , as emissões típicas da combustão de

veículos automotores são: Monóxido de carbono (CO), Hidrocarbonetos (NMHC), Aldeídos

(RCHO), Óxidos de Nitrogênio (NOx), Material Particulado, Metano (CH4) e Dióxido de

Carbono (CO2), sendo os dois últimos gases de efeito estufa expressivos (MMA, 2011).

Assim sendo, este parecer considera que o empreendimento em questão contribui para o

aumento das emissões de gases de efeito estufa, ainda que em baixa magnitude. Portanto, o

referido item será considerado no Grau de Impacto.

2.3.12 Aumento da erodibilidade do solo

Segundo LAL (1988), erodibilidade é o efeito integrado de processos que regulam a recepção

da chuva e a resistência do solo para desagregação de partículas e o transporte

subseqüente. Ainda segundo o autor, esses processos são influenciados pelas pela

constituição, estrutura, hidratação do solo, bem como pelas características da circulação da

água no mesmo.

Neste sentido LAL(1988) pontua que a proporção relativa de macro poros, a estabilidade e

continuidade dos mesmos, bem como à existência de biocanais criados por raízes

deterioradas e pela fauna do solo, são fatores que contribuem para o aumento da capacidade

de infiltração da água no solo, e, portanto para a redução de sua erodibilidade.

As práticas de preparo do solo incluem a abertura de terraços, gradagem pesada, aração

subsolagem, calagem, intervenções geométricas das vias de acesso, são etapas para o

plantio, dependendo do relevo do local onde haverá plantio, poderão gerar instabilidade no

terreno. Tais construções podem gerar um impacto negativo na área devido aos processos

de terraplanagem que incluem corte e aterro, bem como compactação e implantação do

sistema de drenagem.

Ainda há de acrescentarmos que as alterações topográficas como cortes para estradas e

formação de taludes, uma vez que o aumento da inclinação da área favorece a instalação de

processos erosivos (aumentam a erodibilidade do solo). 
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2.4 Indicadores Ambientais

2.4.1 Índice de Temporalidade

Segundo o Decreto Estadual 45.175/2009 o Fator de Temporalidade é um critério que

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

O Fator de Temporalidade pode ser classificado como:

Segundo informado no PU nº 0528711/2018 P.147 uso de motores a combustão em

equipamentos, máquinas e veículos pode constituir impacto negativo em se tratando dos

índices de ruídos emitidos, caso o equipamento não esteja adequadamente regulado e não

tenha recebido as manutenções devidas. As principais atividades que desencadeiam ruídos

são os transportes em geral, extração dos recursos minerais. Medidas mitigadoras: programa

de manutenção periódica dos equipamentos e manutenção do programa de monitoramento

de ruídos.

Neste sentido, CAVALCANTE (2009) , em sua revisão da literatura, destaca estudos que

apontam a interferência de ruídos na ecologia e distribuição de passariformes:

Esta alteração do campo acústico em hábitats de passeriformes, como conseqüência das

ações do homem, pode produzir o mascaramento de nichos espectrais, afetando a

comunicação dos animais. Se vocalizações de acasalamento não forem ouvidas podem

resultar na redução do número de indivíduos ou até mesmo na extinção de espécies

(KRAUSE, 1993).

Apesar do pouco detalhamento presente nos estudos ambientais, entende-se que de maneira

geral, as atividades desenvolvidas são capazes de incrementar o nível de ruídos. 

Portanto, ainda que os impactos sejam locais e de baixa magnitude, considera-se que, a

operação do referido empreendimento aumentará os níveis de ruído, podendo afetar a fauna

local. Dessa forma, o referido item será considerado na aferição do Grau de Impacto.

Em todas as áreas percorridas no empreendimento, foi verificado um nível de ruído aceitável

pela NBR e pelas legislações trabalhistas, valores próximos de 45 Dba.

Assim, tendo em vista as atividades inerentes à implantação do empreendimento, com

destaque para a limpeza do terreno e a movimentação do solo/terraplanagem, e

considerando que as mesmas implicam no revolvimento do solo, degradação de sua

estrutura e alteração de sua porosidade, entende-se que o empreendimento contribui para o

aumento da erodibilidade do solo e portanto, o item deve ser considerado para aferição do

grau de impacto.

2.3.13 Emissão de sons e ruídos residuais

Na propriedade Santo Antônio, foram identificadas como fontes de geração de ruído as

operações de máquinas – tais como tratores de esteira, tratores de pneu, caminhões e

veículos, inerentes tanto à atividade de plantio como à de colheita, que apresentaram índices

menores do que 45 Dba na média do ambiente onde o mesmo ocorre. Outro local analisado

foi a área de escritório e manutenção, que apresentaram valores bem próximos do anterior.

(EIA P.141)
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Duração Valoração (%)

Longa >20 anos 0,1

Considerando que certos impactos permanecerão mesmo após o encerramento das

atividades e/ou possuem potencial de recuperação a longo prazo, considera-se para efeitos

de aferição do GI o Índice de Temporalidade como “Duração Longa”. 

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

Valor de referência do empreendimento R$ 9.440.020,10

Taxa TJMG¹: 1,05193

 Valor do GI apurado: 0,4400%

Considerando a definição do índice de abrangência, bem como os impactos do

empreendimento sobre a bacia hidrográfica em que está inserido, como alteração nos

padrões de infiltração e do escoamento superficial, além de interferências nos níveis de

qualidade das águas, decorrentes da contaminação por efluentes sanitários, óleos e graxas,

e por deposição de sólidos e fragmentos de solo, considera-se uma interferência regional, a

nível de bacia hidrográfica.

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$ 8.973.968,70

Valor da Compensação Ambiental (GI x VR): R$ 41.536,09
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UC1

UC 4:UC 5:

Sendo assim, este item não será considerado como relevante na aferição do GI, já que de

acordo com os critérios do POA/2019, o empreendimento não afeta unidade de conservação

de proteção integral.

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

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.

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.

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 (60%) R$ 24.921,65

Plano de manejo, bens e serviços (30%) R$ 12.460,83

Estudos para criação de unidades de conservação (5%)

Desenvolvimento de pesquisa em unidade de conservação em área

de amortecimento (5%)

R$ 2.076,80

R$ 2.076,80

Valor total da compensação: (100%) R$ 41.536,09

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
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Trata-se o expediente de Processo de Compensação Ambiental, pasta GCA nº 1339, PA

COPAM n.º 3583/2006/003/2018 que visa o cumprimento de condicionante incluída pela URC

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

cumprida pelo empreendimento denominado - AGROPECUÁRIA MSP LTDA. - pelos

impactos causados.

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.

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

Página 15 de 23



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-MG, 02  de abril de 2019.

Elenice Azevedo de Andrade

Analista Ambiental - Eng. Florestal

MASP 1.250.805-7

Letícia Horta Vilas Boas

Analista Ambiental - Direito/IEF

MASP 1.159.297-9

De acordo:

Nathália Luiza Fonseca Martins

Analista Ambiental/IEF

MASP: 1.392.543-3
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Valoração

 Fixada

Valoração

 Aplicada

Índices  de 

Relevância 

     0,0750      0,0750 X

     0,0100      0,0100 X

     0,0500   

     0,0450      0,0450 X

     0,0250   

     0,1000   

     0,0500   

     0,0450   

     0,0400   

     0,0350   

     0,0250      0,0250 X

     0,0250      0,0250 X

     0,0450      0,0450 X

     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$

Tabela de Grau de Impacto - GI

Nome do Empreendimento Nº  Pocesso COPAM

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

AGROPECUÁRIA MSP LTDA. 3583/2006/003/2018

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

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. 

Valor da Compensação Ambiental 41.536,09                  

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 9.440.020,10 

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
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