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PARECER ÚNICO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 
GCA/DIAP Nº 027/2019  

 
1 – DADOS DO EMPREENDIMENTO 

 

Empreendedor 
Alfenas Ambiental Tratamento de Resíduos e 

Limpeza Urbana Ltda. 

CNPJ 14.886.669/0001-37 

DNPM - 

Endereço  
Rodovia BR 179, km 06 – sentido Alfenas – Pouso 

Alegre – Zona Rural – Alfenas/MG 

Empreendimento Aterro Sanitário Pedro Lúcio Leone Andrade 

Localização Alfenas - MG 

No do Processo COPAM 0451/1995/007/2015 

Código DN 
74/04 

Atividades 
Objeto do 
Licenciamento 

E-03-07-7 
Tratamentoe/ou 

disposição final de 
resíduos sólidos urbanos 

Classe 5 

Fase de licenciamento da 
condicionante de compensação 
ambiental 

LOC 

Nº da condicionante de 
compensação ambiental 

04 

Fase atual do licenciamento 
LOC - A – Licença de Operação em Caráter 

Corretivo - Ampliação 

Nº da Licença LOC   N° 026/2017 SM 

Validade da Licença 05/08/2019 

Estudo Ambiental  EIA/RIMA, PCA 

Valor de Referência do 
Empreendimento – VR  

R$ 11.819.068,88 

Valor de Referência do 
Empreendimento  - VR¹ Atualizado 

R$ 12.657.921,38 

Grau de Impacto - GI apurado 0,400 % 

Valor da Compensação Ambiental R$ 50.631,69 
1 Fator de Atualização Monetária  baseado na variação de ORTN/OTN/BTN/TR/IPC-R/INPC – de abril/2017 à junho/2019 
utilizando a Taxa:1,0709745 - TJMG/MG 
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2 – ANÁLISE TÉCNICA 

 
2.1-  Introdução 
 
O empreendimento em análise, Alfenas Ambiental Tratamento de Resíduos e Limpeza 
Urbana Ltda., fica localizado no município de Alfenas, na bacia do rio Grande, sub-bacia do 
rio Reservatório de Furnas, UPGRH: GD3 – entorno reservatório de furnas.  
 
O objetivo específico da empresa Alfenas Ambiental Tratamento de Resíduos e Limpeza 
Urbana Ltda. consiste em uma ampliação para atender a demanda de resíduos sólidos 
urbanos a ser gerada pela população de Alfenas por um período de 29 anos e uma 
quantidade de final de plano de 100,78 ton/dia, porém com a adesão de outros 08 
municípios no entorno de Alfenas (Santana da Vargem, Lavras, Machado, Serrania, 
Carvalhópolis, Monte Belo, Areado e Poço Fundo) elaborou-se o projeto da CTRS 
ALFENAS – Central de Tratamento de Resíduos Sólidos de Alfenas com o objetivo de 
ampliar a capacidade de operação atual do Aterro Sanitário de Alfenas visando o aumento 
do volume útil da sua Unidade de Aterragem, contemplando a implementação de melhorias 
nas condições operacionais gerais, conservando a concepção original licenciada, prevendo 
um período mínimo de 20 anos com possibilidade de prorrogação para mais outros 10 anos 
de vida útil.(PARECER ÚNICO SUPRAM-SM Nº 0459662/2015 , p. 5). 
 
Segundo informado nos estudos a capacidade volumétrica do aterro sanitário para o caso 
da nova Unidade de Aterragem prevista pelo projeto CTRS Alfenas será de 
aproximadamente 1.900.000,00m³. 
 
O empreendimento em questão possui área de 35,84 hectares localizada em área rural a 
aproximadamente 09 km do centro urbano de Alfenas em local conhecido como Santa Rita, 
Invernada ou Capoeirinha. O acesso ao aterro é realizado pela rodovia MG-179 (sentido 
Alfenas - Machado) seguindo aproximadamente 6 km em rodovia pavimentada na direção 
de Machado e 3 km por uma estrada de terra.(EIA p.4) 
 
Conforme processo de licenciamento COPAM nº 0451/1995/007/2015, analisado pela 
SUPRAM Sul da Minas, em face do significativo impacto ambiental o empreendimento 
recebeu condicionante nº04 de compensação ambiental prevista na Lei 9.985/00, na Licença 
de Operação Corretiva – LOC de Ampliação  N° 026/2017, em Reunião da Câmaras 
Técnicas Especializadas  Sul de Minas no dia 28 de março  de 2017, sendo imposta apenas 
neste PA parecer técnico:   

“Formalizar perante a Gerência de Compensação 
Ambiental do IEF, processo de compensação 
ambiental, conforme procedimentos estipulados pela 
Portaria IEF nº55, de 23 de abril de 2012. Apresentar 
comprovação de protocolo.”  
 

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. 
Maiores especificações acerca deste empreendimento estão descritas no EIA/RIMA, PCA, 
pareceres e documentos dos processos de regularização ambiental do mesmo. 
 
2.2  Caracterização da área de Influência  
 
A área de influência do empreendimento é definida pelos estudos ambientais de acordo com 
a relação de causalidade (direta ou indireta) entre o empreendimento e os impactos 
previstos, ou seja, se os impactos previstos para uma determinada área são diretos ou 
indiretos. 



 

Página 3 de 22 

 

  Figura 01 – Área do Aterro Sanitário de Alfenas e entorno do empreendimento 

 
Fonte: Google Earth – 2014 – EIA/RIMA 

 
No caso do Aterro Sanitário de Alfenas e considerando-se a sua localização, as 
características preliminares observadas no seu entorno e os impactos positivos ou negativos 
advindos da implantação e operação do empreendimento em relação aos recursos naturais 
e ao meio socioeconômico. 
 
Área Diretamente Afetada – ADA: pelo exposto, a ADA do Aterro Sanitário de Alfenas para 
o projeto CTRS ALFENAS foi delimitada para todos os meios investigados, com exceção 
para o diagnóstico da arqueologia, como sendo a extensão territorial coincidente com os 
limites da área útil do empreendimento. Para os estudos referentes à arqueologia, a ADA 
também incluiu as áreas de reserva legal e de preservação permanente. 
 
Para o presente estudo ambiental, área útil corresponde à porção da área total de um 
terreno após serem excluídas as suas correspondentes áreas de reserva legal e de 
preservação permanente (APP), quando aplicáveis e/ou existentes. 
 
Área de Influência Direta – AID: área que sofre diretamente as intervenções de 
implantação e operação da atividade, considerando alterações físicas, biológicas, 
socioeconômicas e das particularidades da atividade. Caracteriza-se por uma faixa marginal 
a área diretamente afetada pelo empreendimento e será definida como a área coincidente 
com os limites das propriedades que se confrontam com o empreendimento. 
 
Área de Influência Indireta- AII: é a área exterior à AID diferenciando dessa por receber os 
impactos de maneira menos intensa e de forma indireta recebendo um tratamento mais 
genérico. Há uma gradação dos impactos em termos espaciais diretamente associados à 
distância da origem desencadeadora do impacto, ou seja, a intensidade do impacto diminui 
com o aumento da distância. 
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AII do Aterro Sanitário de Alfenas para o projeto CTRS ALFENAS (ampliação da capacidade 
operacional) foi delimitada para todos os meios investigados (físico, biótico e antrópico) 
como sendo não só o município de Alfenas, mas toda a mesorregião Sul e Sudoeste de 
Minas Gerais, visto que a implantação do empreendimento implicará em impactos 
ambientais diversos e abrangentes, sem espaço geográfico bem delimitado, inter-
relacionados e complementando-se ou sobrepondo-se em tempo, espaço e/ou fator 
ambiental. 
Quanto aos mananciais superficiais, deu-se ênfase na apresentação de diagnósticos 
referentes à Bacia Hidrográfica do Entorno do Lago de Furnas, na qual a área do 
empreendimento se encontra localizada para caracterização da sua AII. 
 

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 Relavância” da referida tabela nortearão a presente análise. 

 

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

aferição do GI, apenas serão considerados  os impactos gerados, ou que persistirem, em 

período posterior a 19/07/2000, quando foi criado o instrumento da compensação ambiental.  

 

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. 
 
O empreendimento interfere em ambiente que inclui espécies da avifauna endêmicas da 
Mata Atlântica. O próprio EIA,, páginas 380, apresenta essa informação e destaca essas 
espécies, quais sejam: Chiroxiphia caudata (tangará) e Tachyphonus coronatus  (tiê-preto).  
Synallaxis spixi (João-de-peito-escuro),Todirostrum poliocephalum (Teque-teque),   
Myiothlypis leucoblephara ( pula-pula-assobiador). 
 
De uma maneira geral, as espécies de aves endêmicas da Mata Atlântica foram mais 
negativamente afetadas pela fragmentação de hábitats, degradação da cobertura florestal e 
isolamento de outros fragmentos, do que espécies não endêmicas. 
 
 Segundo os estudos apresentados, foram registradas as espécies: tamanduá-bandeira 
(Myrmecophaga tridactyla) registrado durante deslocamento da equipe de campo no entorno 
da área do empreendimento, além desta, foi registrado o Guaxinim-mão pelada (Procyon 
cancrivorus), espécies ameaçadas (MMA, 2014).  
A ocorrência destas espécies com maior importância ecológica provavelmente se deve à 
conservação do remanescente florestal nos limites da propriedade, que oferece local de 
abrigo para os animais, além da fonte de água para dessedentação. 
 
Assim, este parecer considera que este item deve ser considerado para efeito de gradação 
do GI. 
 
2.3.2 Introdução ou facilitação de espécies alóctones (invasoras)  
 
Em relação a esse item, o EIA, pg. 38, apresenta uma informação relevante, vejamos: 

Como medida mitigadora, será feita a revegetação de taludes definitivos dos 
maciços de resíduos finalizados  através do plantio de gramínea, sendo para 
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o caso em questão o uso da grama batatais (paspalum notatum), visando à 
promoção da cobertura vegetal superficial dos maciços. 

 
Sobre a espécie Paspalum notatum, destacam-se as seguintes informações1: 

Vegeta todo o ano, tendo um pequeno período de dormência, no auge 
da seca, porém apresenta suficiente resistência devido ao tapete 
protetor que forma e ainda às suas raízes profundas. 

[...].  

O P. notatum tanto se reproduz por estolões como por sementes. Sua 
disseminação nos pastos verifica-se sobretudo pelas sementes que 
atravessam o tubo digestivo sem ser atacadas. Uma vez formada uma 
touceira, ela progride lentamente, mas de maneira tão firme e 
avassaladora que elimina toda outra vegetação que não seja 
extremamente lenhosa ou alta, acabando por formar um gramado 
uniforme de gregarismo puro.  

É difícil haver associação entre o Paspalum notatum e outras 
forrageiras em virtude de sua excepcional agressividade. Apenas 
algumas Leguminosas nativas, se o terreno for rico em Ca ou 
calado, saem bem. [...]. 

Um terreno que foi coberto de P. notatum dificilmente pode ser 
transformado em outra pastagem a menos que se retire o seu tapete 
integralmente, o que poderia ser feito por máquinas especiais. 
Qualquer pedaço de talo ou de rizoma que fique no terreno pode 
dar origem a uma nova planta. Entretanto não suporta bem a sombra, 
o que indica a possibilidade de ser eliminada por culturas de cobertura.  

Temos tido alguma dificuldade com esta Gramínea em prado de feno de 
Chloris gayana, onde constituiu uma invasora séria. [...].  

Capim da Bahia (Paspalum notatum). Extremamente agressivo, 
embora de formação lenta. Pode vir a tornar-se uma praga séria se 
não fôr controlado, pois tem tendência de dominar quase todas as 
espécies associadas. [...]. [Grifo nosso]. 

 

Das informações acima apresentadas destaca-se o fato de que a espécie Paspalum 
notatum, ainda que não suporte bem a sombra no caso de culturas de cobertura, é 
extremamente agressiva, tendendo a dominar quase todas as espécies associadas.  

Com relação aos argumentos interpostos, é necessário destacar que, mesmo sendo o 
plantio da espécie uma medida mitigadora no sentido de prevenir a implantação de 
processos erosivos e a geração de poeiras fugitivas, a medida mitigadora em si causa o 
efeito colateral ao utilizar uma espécie com potencial de invasão biológica.  

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 

                                                 
1 Disponível em http://www.scielo.br/pdf/aesalq/v11/10.pdf. Acesso em 11 fev. 2019. 

2 STILING, Peter. Ecology Theories and Applications. 3.ed. New Jersey: Pratice Hall, 1999. p. 429-441. 

 

http://www.scielo.br/pdf/aesalq/v11/10.pdf
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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. 

Dentre as consequências da introdução de plantas exóticas, STILING (1999)2 destaca a 
redução das plantas nativas pela competição, bem como, levanta outras conseqüências 
indiretas, tais como, disseminação de parasitas e doenças de espécies exóticas para 
espécies nativas, mudanças genéticas das espécies nativas por hibridação com espécies 
exóticas, alterações abióticas e mudanças no regime do fogo. 

Considerando os princípios da precaução e da prevenção, considerando os riscos 
envolvidos com a introdução de uma espécie exótica, considerando a escassez de políticas 
públicas referentes ao controle de espécies invasoras no âmbito do Estado de Minas Gerais, 
considerando o caráter educativo dos pareceres do Sisema, considerando o princípio In 
dubio pro natura, esse parecer opina pela manutenção da marcação realizada pela Analista 
Ambiental no item “Introdução ou facilitação de espécies alóctones (invasoras)” da planilha 
GI no âmbito do Parecer Único. 

 

2.3.3 Interferência/supressão de vegetação, acarretando fragmentação de 
ecossistema especialmente protegido 

 

Segundo PU nº0459662/2016 p.46 a área do Aterro Sanitário de Alfenas – CTRS Alfenas é 
caracterizada pelo predomínio de uma vegetação típica de pastagens com apenas algumas 
árvores isoladas distribuídas de forma esparsa, comuns a áreas antropizadas e, portanto, 
não formando remanescente florestal. 

Porém, o empreendedor formalizou um processo (01027/2017) de AIA – Autorização para 
Intervenção Ambiental, visando obter a autorização para regularizar a supressão de 
indivíduos arbóreos isolados nativos e a compensação ambiental conforme a Deliberação 
Normativa do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM – DN COPAM 114 de 
2008, que disciplina o procedimento para autorização de supressão de exemplares arbóreos 
nativos isolados. 

Foram levantados 32 indivíduos arbóreos diferentes com 60 fustes em 10 espécies em 11 
famílias botânicas distintas, dentro do bioma Mata Atlântica. 

Nesse sentido, para contextualizar a situação vegetacional das áreas de influência do 
empreendimento, foi elaborado o (Mapa 01), no qual é possível verificar a presença das 
seguintes formações: Floresta estacional semidecidual Montana. 

Além disso, conforme pode ser observado no (Mapa 02), o empreendimento está inserido na 
área de abrangência da legislação da Mata Atlântica (Lei Federal n° 11.428/2006). 

O impacto da supressão de vegetação nativa previsto acarreta a fragmentação de habitats, 
perda de conectividade, redução da riqueza de espécies da fauna e flora e compromete a 
paisagem natural. Ressaltamos que esses impactos não são mitigáveis, porém são 
passiveis de compensação ambiental pela Lei Federal n° 9.985/2000 [...] a qual será 
condicionada. Além disso, haverá supressão do Bioma Mata Atlântica [...]. 

[...] Isolamento de populações animais: a fragmentação dos remanescentes florestais 
poderá causar o isolamento de algumas populações de aves e mamíferos. 
[...].Atropelamento e morte de animais: [...]. 

                                                 
2 BIONDI, D.; PEDROSA-MACEDO; J. H. Plantas invasoras encontradas na área urbana de Curitiba (PR). FLORESTA, 
Curitiba, PR, v. 38, n. 1, p. 129-130, jan./mar. 2008. Disponível em: http://revistas.ufpr.br/floresta/article/download/11034/7505. 
Acesso em: 13 jun. 2017. 
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Assim, tendo em vista a supressão/intervenção sobre a fitofisionomia de Floresta Estacional 
Semidecidual, indivíduos isolados, pertencente ao bioma Mata atlântica  e ainda 
considerando que o empreendimento está inserido dentro de um bioma especialmente 
protegido, para este item “Interferência/supressão de vegetação, acarretando fragmentação” 
será considerado para fins de aferição do GI a marcação do impacto em “ecossistemas 
especialmente protegidos”.  

 

2.3.4 Interferência em cavernas, abrigos ou fenômenos cársticos e sítios 
paleontológicos (JUSTIFICATIVA PARA A NÃO MARCAÇÃO DESSE ITEM) 
 
Segundo o mapa 03 “Potencialidade de Ocorrência de Cavernas”, o empreendimento se 
encontra numa região de “baixo” grau de potencialidade de cavernas. Além disso, não 
existem cavernas registradas nas regiões vizinhas ao empreendimento. 
 
2.3.5 Interferência em unidades de conservação de proteção integral, sua zona de 
amortecimento, observada a legislação aplicável (JUSTIFICATIVA PARA A NÃO 
MARCAÇÃO) 
 
Conforme o mapa 04 “Unidades de Conservação”, em anexo, elaborado com as 
informações de UC’s do IEF/ICMBio, não existem unidades de conservação de proteção 
integral a menos de 3 km do empreendimento. 
 
Considera-se Unidade de Conservação Afetada aquela que abrigue o empreendimento, total 
ou parcialmente, em seu interior ou em sua zona de amortecimento ou que esteja localizada 
em um raio de 03 km do mesmo, salvo nos casos em que o órgão ambiental, após 
aprovação da CPB, entenda de forma diferente. (POA 2019, p.20) 
 
Conforme consta no Mapa 04, o referido empreendimento afeta apenas a seguinte Unidade 
de Conservação de Uso Sustentável: Área Proteção Ambiental Estadual da Bacia 
Hidrográfica do Rio Machado, sendo assim, o referido item não será considerado na aferição 
do grau de impacto. 
 
As Unidades de Conservação afetadas somente farão jus ao recebimento de recursos da 
compensação ambiental, desde que estejam inscritas no Cadastro Nacional de Unidades de 
Conservação - CNUC, nos termos consignados no Art. 11, § 1º, da Resolução CONAMA nº 
371/2006; neste caso a Área Proteção Ambiental Estadual da Bacia Hidrográfica do Rio 
Machado esta cadastrada no CNUC. 
 
Dessa forma, entende-se que o empreendimento Aterro Sanitário Pedro Lúcio Leone 
Andrade afeta apenas a Área Proteção Ambiental Estadual da Bacia Hidrográfica do Rio 
Machado (Uso Sustentável), portanto, neste caso o item não será considerado na aferição 
do grau de impacto.  
 
2.3.6 Interferência em áreas prioritárias para a conservação, conforme ‘Biodiversidade 
em Minas Gerais – Um Atlas para sua Conservação (JUSTIFICATIVA PARA A NÃO 
MARCAÇÃO) 
 
O empreendimento não está localizado em área de importância biológica do Mapa  Síntese 
das Áreas Prioritárias para conservação de Minas Gerais, conforme “Biodiversidade em 
Minas Gerais - Um Atlas para sua Conservação”. (ver mapa 05 “Áreas Prioritárias para a 
Conservação” em anexo). 
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2.3.7 Alteração da qualidade físico-química da água, do solo ou do ar 
 
O EIA do empreendimento, não deixa dúvidas da ocorrência de vários impactos 
relacionados a esse item da planilha GI. Nas páginas 184 e 194, temos: 

5.2 - Impactos na Implantação da CTRS -Alfenas 
Foram identificados os seguintes impactos ambientais na área de influência 
do empreendimento decorrentes das obras de implantação de suas unidades: 
5.2.1 - No Meio Físico 
• Contaminação de águas de mananciais superficiais 
• Contaminação de águas de mananciais subterrâneos 
[...]. 
• Poluição atmosférica 
5.2.2 - No Meio Biótico 
• Contaminação de águas de mananciais superficiais 
[...]. 
5.2.3 - No Meio Antrópico 
• Contaminação de águas de mananciais superficiais 
[...]. 
• Poluição atmosférica 
[...]. 
5.3 - Na Operação da CTRS - Alfenas 
5.3.1 - No Meio Físico 
• Contaminação de águas de mananciais superficiais 
• Contaminação de águas de mananciais subterrâneos 
[...]. 
• Poluição atmosférica 
5.3.2 - No Meio Biótico 
• Contaminação de águas de mananciais superficiais 
• Contaminação de águas de mananciais subterrâneos 
[...]. 
5.3.3 - No Meio Antrópico 
• Contaminação de águas de mananciais superficiais 
• Contaminação de águas de mananciais subterrâneos 
[...]. 
• Poluição atmosférica 
[...]. 

 
Um exemplo de impacto dessa lista é a poluição atmosférica, cujo EIA, página 189, 
apresenta as seguintes informações: 

Nas obras de implantação da CTRS - Alfenas haverá fatalmente a geração e 
emissão de particulados (poeira) para a atmosfera causada principalmente 
pelos seguintes motivos: 
• Acréscimo no volume de tráfego de veículos e equipamentos na execução 
dos serviços implicando no aumento da poeira nas estradas dotadas de 
pavimentação primária; 
• Geração de poeira/particulado proveniente dos serviços de escavação, 
carga, descarga e transporte de terra para a realização das obras. 

 
Assim, ainda que tenham sido previstas medidas mitigadoras, entendemos que os efeitos 
residuais desses impactos deverão ser compensados.  
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2.3.8 Rebaixamento ou soerguimento de aqüíferos ou águas superficiais 
 
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.  
 
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, e 
taludes criados na abertura destas estruturas, devido, principalmente, à ação do 
escoamento subsuperficial das águas pluviais. A alteração das condições de escoamento 
superficial das águas é um aspecto em situação normal. O impacto potencial é negativo, de 
abrangência regional, media frequência e media relevância. EIA p.45 
 
O abastecimento de água é realizado através de um poço tubular instalado dentro da sua 
área nas coordenadas geográficas (Lat. 21º30'45" S e Long. 45º55'25" W) com finalidade de 
consumo humano, limpeza, umidificação de vias internas e irrigação de áreas gramadas. 
A água é bombeada para uma caixa d´água tipo taça metálica sendo redistribuída por 
gravidade para as caixas d’água das edificações existentes e para uma rede de distribuição 
interna de água fria.( PU nº045/1995/007/2015 p. 45) 
 
A autorização foi concedida através da Portaria de Outorga nº. 02001/2013 com validade até 
05/08/2019 para uma vazão de 0,50 m³/h, por um período de 3,0 horas/dia, 30 dias/mês, 12 
meses/ano perfazendo um volume diário de 1,50 m³. 
O poço tubular possui hidrômetro e horímetro instalados e o empreendimento vem 
realizando as leituras mensais dos equipamentos que configuram como condicionante do 
processo de outorga (PO nº 5450/2012) bem como a realização periodicamente análises 
físicoquímica e bacteriológica da água levando em conta os padrões estabelecidos pela 
Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde.(PU p.45) 
 
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(Justificativa para a não marcação 
do item) 
 
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.  
 
Segundo informado nos estudos não houve barramento de curso d’água com a finalidade de 
captação.   
 
Nesse sentido, conclui-se que o empreendimento não implica na transformação de ambiente 
lótico em lêntico, tendo em vista que a implantação do empreendimento em questão, não 
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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 a não marcação do 
item) 
 
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. 
 
Portanto, o item Interferência em paisagens notáveis não será considerado na aferição do 
Grau de Impacto. 
 
2.3.11 Emissão de gases que contribuem efeito estufa 
 
Em relação a esse item da planilha GI destacamos algumas informações contidas no EIA, 
páginas 17 e 550: 

Nos períodos de obras na área da CTRS- Alfenas haverá um acréscimo de 
veículos transitando pelas vias de acesso internas e externas [...].  
Durante a operação da CTRS - Alfenas haverá a geração e emissão dos 
seguintes efluentes atmosféricos: 
[...]. 
• Geração de gases no interior de maciços de resíduos aterrados decorrentes 
da biodegração natural da parcela orgânica, mesmo que insignificante, 
inserida indevidamente aos resíduos Classe I; 

 
Na operação da CTRS - Alfenas haverá um acréscimo de veículos transitando 
pelas vias de acesso internas e externas [...].  

 
Uma consequência destes aspectos ambientais é a emissão de gases estufas, dentre os 
quais o CO2 e o metano, o que justifica a necessidade da compensação ambiental. 
 
 Portanto, o referido item será considerado na aferição do Grau de Impacto. 
 
2.3.12 Aumento da erodibilidade do solo  
 
Segundo LAL (1988)3,  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 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 macroporos, 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. 
 

                                                 
3 LAL, R. Erodibility and erosivity. In: LAL, R. et al. Soil erosion research methods. Washington: Soil and Water 

Conservation Society, 1988. p. 141-160. 
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O EIA, página 541, ao descrever o impacto “Interferências no solo”, nos remete a esse item 
da planilha GI, vejamos: 

c) Interferências no solo 
Nas obras de implantação da CTRS - Alfenas poderão ocorrer interferências 
indesejáveis no solo tais como: 
• Formação de processos erosivos; 
• Instabilidade geotécnica de obras de corte e/ou aterro em solo natural; 
• Carreamento de partículas sólidas e conseqüente assoreamento de 
mananciais. 
Estas ocorrências seriam conseqüentes de: 
• Retirada da cobertura vegetal do terreno; 
• Conformação de taludes de corte e/ou aterro com inclinações e/ou alturas 
máximas diferentes daquelas especificadas nos projetos; 
• Ineficiência dos processos de compactação de aterros em solo natural; 
• Da exposição de obras de terraplenagem às intempéries, sem a devida 
recomposição da cobertura vegetal; 
• Da criação de caminhos preferenciais devido à concentração do 
escoamento de águas pluviais pela falta de sistemas adequados de 
drenagem superficial; 

 
Assim, tendo em vista as atividades inerentes à implantação e operação do 
empreendimento, com destaque para a retirada da cobertura vegetal e as atividades de 
terraplanagem, e considerando que as mesmas implicam no revolvimento do solo e 
degradação de sua estrutura, entende-se que o empreendimento contribui para o aumento 
da erodibilidade do solo. Portanto, o referido item será considerado na aferição do Grau de 
Impacto. 
 
2.3.13 Emissão de sons e ruídos residuais 
 

O EIA  não deixa duvidas da ocorrência desse impactos em vários trechos. Vejamos alguns: 
Na fase de implantação poderá ocorrer o afugentamento de animais devido 
ao ruído provocado pelo movimento de máquinas, caminhões e veículos de 
pequeno porte e com o aumento do trânsito de pessoas na área. (EIA, p. 
542).   
Na operação da CTRS - Alfenas poderá ocorrer uma elevação do nível de 
emissão de ruídos devido ao funcionamento dos veículos e demais 
equipamentos utilizados na execução dos serviços, o que poderá afugentar 
as espécies da fauna que utilizam as formações florestais existentes dentro 
da área do empreendimento como habitat natural. (EIA p. 542).   

 
Assim, destaca-se a importância da geração de tais ruídos como  fator gerador de estresse 
da Fauna, podendo causar o seu afugentamento e até mesmo interferência em processos 
ecológicos. 
 
Neste sentido, CAVALCANTE (2009)4, 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 

                                                 
4 CAVALCANTE, K. V. S. M. Avaliação acústica ambiental de háitats de passariformes expostos a ruídos 

antrópicos em Minas Gerais e São Paulo. UFMG. Belo Horizonte.2009. 
http://www.smarh.eng.ufmg.br/defesas/353M.PDF 
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acasalamento não forem ouvidas podem resultar na redução do número de 
indivíduos ou até mesmo na extinção de espécies (KRAUSE, 1993)5. 

 

Sendo assim, considera-se o impacto “Emissão de sons e ruídos residuais”, pra fins de 
aferição do GI. 

 

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: 
 

Duração Valoração (%) 

Imediata 0 a 5 anos 0,0500 

Curta > 5 a 10 anos 0,0650 

Média >10 a 20 anos 0,0850 

Longa >20 anos 0,1000 

         
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.   

 

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. 

 

                                                 
5 Bernard L. Krause, Wild Sanctuary Communications, 124 Ninth Ave., San Francisco, CA, 94118 USA(April 2, 

1993) 
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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$ 11.819.068,88 

 Valor de Referência do empreendimento Atualizado: R$ 12.657.921,38 (atualização 
pela Taxa TJMG – 1,0709745 - de abril/2017 a junho/2019) 

 Valor do GI apurado: 0,400%  

 Valor da Compensação Ambiental (GI x VCL): R$ 50.631,69 
 
A planilha de Valor de Referência (VR)/VCL é um documento autodeclatório elaborado 
pelo empreendedor, sendo de sua total responsabilidade. Para a elaboração do 
presente parecer, apenas verificamos se os campos da coluna VALOR TOTAL 
referente aos investimentos (R$) estavam ou não preenchidos na planilha VR, sendo 
que as justificativas são apresentadas no último caso. Não foi realizada a apuração 
contábil ou financeira dos valores (R$) constantes da planilha VR, bem como a 
checagem das justificativas. Todo VR/VCL é acompanhado de uma certidão de 
regularidade profissional atualizada. 
 
Em caso se sistema de saneamento ou aterros, de administração pública, a compensação 
ambiental deverá ser inversamente proporcional à eficiência do sistema, segundo Art. 18, 
Decreto Estadual 45.175/2009, in verbis: 

Art. 18... 
“No caso de implantação de obras públicas realizadas pela administração 
pública direta e indireta de tratamento de esgoto, aterros sanitários e disposição 
de resíduos sólidos, o valor devido como compensação ambiental poderá ter 
isenção de até cem por cento do percentual do grau de impacto, de acordo com 
a eficiência do sistema proposto, avaliada em parecer técnico da SUPRAM-
SEMAD ou do CODEMA”. 

 
Porém, o empreendimento em tela refere-se a obras realizadas por administração privada, 
não sendo possível aplicar o dispositivo do Art. 18 do Decreto Estadual 45.175/2009. 
 
 
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.  
Nos casos de Unidades de Conservação pertencentes às categorias de RPPN e APA, as 
mesmas somente serão consideradas afetadas quando abrigarem o empreendimento, 
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total ou parcialmente, em seu interior ou fizerem limite com o empreendimento, respeitados 
os critérios de análise técnicos; (POA 2019, p.20) 
 
As Unidades de Conservação afetadas somente farão jus ao recebimento de recursos da 
compensação ambiental, desde que estejam inscritas no Cadastro Nacional de Unidades de 
Conservação - CNUC, nos termos consignados no Art. 11, § 1º, da Resolução CONAMA nº 
371/2006; neste caso a  Área Proteção Ambiental Sul RMBH esta cadastrada no CNUC. 
 
Conforme mostra o Mapa 04 o empreendimento está inserido totalmente na APA Estadual 
da Bacia Hidrográfica do Rio Machado, portanto, conforme descrito no item “Interferência 
em unidades de conservação de Uso Sustentável, sua zona de amortecimento, observada a 
legislação aplicável”, verificou-se que a seguinte UC afetada pelo empreendimento esta apta 
para receber os recursos: 
 
1  Área Proteção Ambiental Estadual da Bacia Hidrográfica do Rio Machado  (cadastrada 

no CNUC); 
 

3.3 Recomendação de Aplicação do Recurso 

 

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 dos recursos 

Regularização Fundiária da UCs  R$ 24.303,21 

Plano de Manejo Bens e Serviços  R$ 12.151,60 

Estudos para criação de Unidades de Conservação  R$ 2.025,27 

Desenvolvimento de pesquisa em unidade de conservação em 
área de amortecimento  

R$ 2.025,27 

APA Estadual da Bacia Hidrográfica do Rio Machado  R$ 10.126,34 

Valor total da compensação R$ 50.631,69 

 

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 
1225, Processo Administrativo Siam nº 0451/1995/007/2015, protocolado pela empresa 
Alfenas Ambiental Tratamento de Resíduos e Limpeza Urbana Ltda., visando o cumprimento 
da condicionante de compensação ambiental nº 04, fixada na Licença de Operação 
Corretiva concedida ao empreendimento “Aterro Sanitário de Pedro Lúcio Leone Andrade” 
(fls. 61), para fins de compensação dos impactos ambientais causados, 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. 
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O valor de referência do empreendimento foi apresentado sob a forma de planilha (fls. 116), 
uma vez que o empreendimento foi implantado após 19 de julho de 2000, devidamente 
assinada por profissional legalmente habilitado, acompanhada da devida Certidão de 
Regularidade Profissional (fls. 135), 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. 

 

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, iInfere-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. 
 
Smj. 

Belo Horizonte, 09 de julho de 2019. 
 
 
 
 

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:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nathalia Luiza Fonseca Martins 
Gerente da Compensação Ambiental 

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

ecossistemas especialmente 

protegidos (Lei 14.309)     0,0500      0,0500 X

outros biomas     0,0450   

    0,0250   

    0,1000   

Importância Biológica Especial     0,0500   

Importância Biológica Extrema     0,0450   

Importância Biológica Muito Alta     0,0400   

Importância Biológica Alta     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 0,2500                 

Indicadores Ambientais

    0,0500   

    0,0650   
    0,0850   

    0,1000      0,1000 X

0,3000    0,1000                 

Índice de Abrangência

    0,0300   

    0,0500      0,0500 X

    0,0800 0,0500                 

Somatório FR+(FT+FA) 0,4000                 

R$

R$

12.657.921,38 

Total Índice de Abrangência

Índice de temporalidade (vida útil do empreendimento)

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

Tabela de Grau de Impacto - GI

Aterro Sanitário Pedro Lúcio Leone Andrade 0451/1995/007/2015

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

50.631,69                             

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

Valor do grau do Impacto a ser utilizado no cálculo da 

compensação 
0,4000%

Aumento da erodibilidade do solo 

Emissão de sons e ruídos residuais

Somatório Relevância
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