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1 Resumo. 

O empreendimento Capivara de Minas Participações Ltda atua no setor de 
silvicultura, exercendo suas atividades nos municípios de Felício dos Santos/MG e 
São Gonçalo do Rio Preto/ MG. Em 06/12/2016 foi formalizado na Supram 
Jequitinhonha, o processo administrativo de licenciamento ambiental de nº 
04839/2009/002/2016, na modalidade de Licença de Operação Corretiva. 

Como atividade principal a ser licenciada, o empreendimento possui área útil 
de 1153 ha sendo 1062,61 ha correspondentes ao plantio propriamente dito e o 
restante correspondente às demais infraestruturas. 

Em 21/06/2018, houve vistoria técnica ao empreendimento a fim de subsidiar a 
análise da solicitação de licenciamento ambiental, na qual foi constatada a sua 
conformidade ambiental com as medidas de controle instaladas. 

O empreendimento possui um barramento para o qual foi solicitada a 
regularização por meio do processo administrativo n° 46052/2016. O projeto prevê a 
captação em barramento no afluente do córrego Estiva, na Fazenda Estiva, zona 
rural de São Gonçalo do Rio Preto com a finalidade de irrigação, umectação de vias 
e combate a incêndio. Foi solicitado também um cadastro de uso insignificante, PA 
n° 46051/2016, com a finalidade de consumo humano, para abastecimento da casa 
do funcionário (caseiro) residente no local. 

O empreendimento em questão se encontra em zona rural, possui reserva legal 
averbada e não prevê novas intervenções ambientais. 

Os efluentes líquidos sanitários gerados pelo empreendimento são objeto de 
adequado tratamento, sendo destinados a filtro anaeróbico.  

O armazenamento temporário e a destinação final dos resíduos sólidos 
apresentam-se ajustados às exigências normativas. 

Cabe ressaltar que algumas condicionantes impostas na licença anterior não 
foram cumpridas e que em decorrência disso foi lavrado o auto de infração n° 
96625/2018 com a penalidade de advertência, conforme demonstrado ao longo do 
presente parecer. Além disso, no mesmo auto de infração foi aplicada a penalidade 
de multa simples pelo fato do empreendedor operar sem licença. 

Desta forma, a Supram Jequitinhonha sugere o deferimento do pedido de 
Licença de Operação em caráter corretivo do empreendimento Capivara de Minas 
Participações Ltda. 

 

2. Introdução. 

   2.1. Contexto histórico. 

O empreendimento Capivara de Minas Participações Ltda obteve Licença 
Prévia concomitante com Licença de Instalação em 12/08/2010 com validade até 
08/07/2014. Em 06/12/2016 protocolizou o Formulário Integrado de Caracterização 
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do Empreendimento (FCEI), por meio do qual em 14/12/2016 gerou o Formulário de 
Orientação Básica (FOBI) nº 0896155/2016A que instrui o processo administrativo 
de Licença de Operação Corretiva – LOC, em razão de solicitação após o 
vencimento da licença anterior. Através da entrega dos documentos exigidos pelo 
FOBI em 21/12/2016 foi formalizado o processo de nº 04839/2009/002/2016 ao qual 
refere este Parecer Único. O requerimento de Licença ambiental foi devidamente 
publicado em jornal de circulação local no dia 15/12/2016 juntamente com o 
comunicado de abertura de prazo para solicitação de audiência pública. 

Quando do licenciamento concomitante (LP+LI), o empreendimento em tela foi 
enquadrado pela Deliberação Normativa COPAM nº 74, de 2004 como classe 1 
(porte pequeno e potencial poluidor médio), passível de Autorização Ambiental de 
Funcionamento – AAF, mas pelo fato de se encontrar parcialmente instalado em 
zona de amortecimento do Parque Estadual do Rio Preto, localizado no município de 
São Gonçalo do Rio Preto/MG, e por força do que dispunha a Deliberação 
Normativa COPAM nº 138, de 2009, foi convocado ao licenciamento ambiental 
(classe 3). 

É preciso ainda salientar, que a época da concessão da Licença Prévia 
concomitante com a Licença de Instalação (12/08/2010), vigorava o Decreto 
Estadual nº 45.175, de 2009, que estabelecia a metodologia de gradação de 
impactos ambientais e procedimentos para a fixação e aplicação da compensação 
ambiental. Este decreto permitia em seu art.2º, que parecer técnico da Supram 
servisse de fundamento para a apuração de significativo impacto ambiental, e não 
apenas o EIA/RIMA, e desta forma, o licenciamento anterior não veio instruído com 
EIA/RIMA, tendo o parecer que subsidiou a decisão dos Conselheiros da 
URC/COPAM/Jequitinhonha pela concessão da LP+LI, identificado/apurado o 
significativo impacto ambiental do empreendimento em tela, com a consequente 
incidência da compensação ambiental prevista no art.36 da Lei Federal nº 9.985, de 
2000 (Lei do SNUC). 

Ocorre que após a instalação do empreendimento e vencido o prazo de 
validade da LP+LI (08/07/2014) não houve a solicitação da Licença de Operação, o 
que ocorreu somente no dia 21/12/2016 (fl.15), com a formalização do processo de 
Licença de Operação em caráter corretivo, sendo o empreendimento enquadrado na 
classe 3 (fls.12/14), segundo parâmetros da Deliberação Normativa COPAM nº 74, 
de 2004, e agora instruído com EIA/RIMA, por força da decisão judicial proferida nos 
autos da Ação Civil Pública nº 0446101-38.2011.8.13.0024, proposta pelo Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais,  por se tratar de projeto agropecuário com área 
superior a 1000 hectares. 

Considerando as alterações do porte e do potencial poluidor/degradador 
trazidas pelo novo marco regulatório do licenciamento ambiental (Deliberação 
Normativa nº 217, de 2017), e que não houve manifestação do empreendedor para 
manutenção da classificação do empreendimento de acordo com Deliberação 
Normativa nº 74, de 2004, tornou-se necessário o reenquadramento do processo 
administrativo nº 04839/2009/002/2016. Em 04/06/2018 foi realizada nova 
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caracterização do empreendimento por meio do Sistema de Requerimento de 
Licenciamento Ambiental, sendo gerado o Formulário de Orientação Básica n° 
0896155/2016 B com manutenção dos mesmos estudos já apresentados. Assim, o 
empreendimento foi enquadrado pela nova Deliberação como classe 4 (porte grande 
e potencial poluidor médio) e visa a obtenção de licença ambiental para a atividade 
de Culturas anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, 
exceto horticultura (código G-01-03-1). 

 Os estudos ambientais, EIA - Estudo de Impacto Ambiental, RIMA - Relatório 
de Impacto Ambiental e PCA – Plano de Controle Ambiental, foram elaborados sob a 
responsabilidade das empresas Jequitiplan Assistência Técnica e Projetos 
Agropecuários Ltda e Carmo e Delgado Geólogos Consultores Ltda.   

Verificou-se a necessidade de Informações Complementares, que foram 
solicitadas através do ofício SUPRAM JEQ nº.1345/2017, e que após análise pela 
equipe técnica, foram consideradas satisfatórias. 

No dia 21/06/2018 foi realizada vistoria no empreendimento para subsidiar a 
análise do requerimento da Licença de Operação Corretiva, tendo sido gerado o 
auto de fiscalização n° 133916/2018.  

Assim, este parecer tem o objetivo de avaliar tecnicamente as informações 
referentes à solicitação de Licença de Operação Corretiva para a atividade de 
Culturas anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, 
exceto horticultura. 

 

2.2. Caracterização do empreendimento.  

O empreendimento em análise, denominado Capivara de Minas Participações 
Ltda, requer Licença de Operação Corretiva (LOC) para a regularização ambiental 
da atividade de silvicultura já implantada nas fazendas Estiva, Nova Era, Pururuca, 
Palmital dos Borges e Fazenda do Sitio, cujo o conjunto é denominado Bloco Felício, 
localizadas nos municípios de São Gonçalo do Rio Preto e Felício dos Santos. As 
cinco fazendas com áreas contíguas possuem 1.674,14 ha, dos quais o 
empreendimento da Capivara de Minas ocupa 1.062,61 ha, com maciços de 
eucalipto distribuídos em talhões.  

Os plantios visam à produção de madeira para venda a terceiros, seja para a 
produção de carvão, celulose ou outra demanda comercial. Dessa forma, o Bloco 
Felício não possui estrutura para beneficiamento de madeira em suas propriedades. 
Faz, preferencialmente, a comercialização dos maciços florestais com as árvores em 
pé, com todas as operações de colheita sob a responsabilidade da empresa que irá 
adquirir. 
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Figura 1. Perímetro do empreendimento. 

 

O uso e ocupação do solo está discriminado no quadro 1 a seguir. 

 

Quadro 1. Quantificação do uso dos solos - Bloco Felício. 

Uso e ocupação do solo Área (ha) 

Plantio Comercial (Eucalipto) 1062,61 

Reserva Legal 407,04 

Remanescente nativo 107,01 

Pequizeiros 4,02 

Corredor ecológico 1,92 

APP  26,52 

Culturas anuais área não cultivável 1,10 

Aeródromo 3,92 

Estradas e carreadores 58,83 

Represa 0,22 

Sede (construções e terrenos do entorno) 0,95 

Total 1674,14 

De acordo com a tabela acima, o empreendimento inserido no Bloco Felício 
que ocupa hoje uma extensão de terras com 1.674,14 ha, possui 1.062,61 ha 
efetivamente ocupados por plantio comercial, 407,04 ha de Reserva Legal, 1,92 
hectares com corredor ecológico, APP com 26,52 ha, o que totaliza 1498,09 
hectares, com o restante ocupado pela sede, aeródromo, espelho d’água de 
barramento, estradas e carreadores e culturas anuais não cultivável. 
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Na Fazenda Estiva encontram-se as únicas infraestruturas do empreendimento 
constituídas por uma casa onde mora o responsável pelas fazendas e um galpão 
com 04 baias desativadas, que durante a implantação do empreendimento era 
utilizada para armazenamento de defensivos agrícolas e fertilizantes e um centro de 
triagem da fauna silvestre. 

Os efluentes sanitários da casa do caseiro são direcionados a uma fossa 
séptica com filtro e sumidouro. Os resíduos sólidos comuns são separados e 
encaminhados para disposição final do município de Felício dos Santos.  

O empreendimento não conta com área de abastecimento de veículos, nem 
oficina mecânica. Todas as máquinas e equipamentos a serem utilizados no 
empreendimento no desenvolvimento das atividades serão de empresa terceirizada 
contratada para a realização do serviço. Foi informado que as manutenções desses 
equipamentos serão realizadas na cidade de Felício dos Santos. 

Os procedimentos operacionais dessa atividade consistem em: Limpeza da 
área, que apesar da supressão ter ocorrido no passado (instalação), as áreas, 
depois de colhidas sucessivamente (três cortes), passarão por processo de 
renovação, sendo necessária a retirada do antigo plantio com uso de roçadeira 
florestal; Preparo do solo; Combate às formigas cortadeiras; Adubação (fosfatados e 
NPK de plantio); plantio (manual ou semimecanizado); replantio, tratos culturais 
(capinas e roçadas) e colheita florestal. O cultivo de eucalipto não exige grandes 
quantidades de insumos, entretanto estes são usados, em especial, nos primeiros 
anos de implantação dos maciços florestais. 

Atualmente só são realizadas as atividades relacionadas à manutenção da 
silvicultura, até o momento não foi realizada colheita do eucalipto no 
empreendimento. Sendo assim, o empreendimento conta com apenas 1 funcionário 
para tomar conta das fazendas. Quando da colheita, será contratada mão de obra 
terceirizada. 

 

3. Diagnóstico Ambiental.  

O Bloco Felício está localizado no topo de uma chapada em uma área de 
prioridade alta para conservação. A vulnerabilidade dos recursos hídricos é 
caracterizada como alta. No empreendimento nascem 03 (três) cursos de água 
denominados de Córrego Estiva com 04 (quatro) tributários principais, Córrego 
Palmital com 02 (dois) tributários e Córrego Pururuca. Haverá necessidade de 
captação de água para abastecimento do empreendimento e para isso o 
empreendedor formalizou processo de outorga para captação em barramento sem 
regularização de vazão (processo administrativo nº 46052/2016) em um afluente do 
córrego da Estiva, na fazenda Estiva, com a finalidade de irrigação, umectação de 
vias e combate a incêndios. Em 20/08/2018 o empreendedor apresentou o ofício 
1080/2018 informando que alguns dos usos listados na outorga não serão mais 
necessários e, assim, ocorreu a perda de objeto da referida outorga sendo solicitado 
o seu arquivamento. Para a regularização do barramento e de possível captação 
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futura, o empreendedor fez um cadastro de uso insignificante, uma vez que o 
tamanho e volume de acumulação do barramento passaram a se enquadrar nesta 
modalidade. 

Além disso, o empreendedor também formalizou um processo de cadastro de 
uso insignificante (processo administrativo n°46051/2016) com a finalidade de 
consumo humano, para abastecer a moradia do caseiro. 

O Bloco Felício se localiza a menos de 5 km do Parque Estadual do Rio Preto, 
por isso foram analisadas as premissas de ocupação da Zona de Amortecimento do 
Parque. O Plano de Manejo do referido parque aponta que a Zona de 
Amortecimento é definida pelo entorno da unidade de conservação, onde as 
atividades humanas são sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito 
de minimizar os impactos negativos sobre a unidade. Este plano foi analisado, e a 
conclusão apresentada no estudo de impacto ambiental foi de que as atividades do 
Bloco Felício não afetam ou comprometem os objetivos específicos do Plano de 
Manejo do Parque Estadual do Rio Preto. Assim, o empreendimento em questão 
possui a anuência do órgão gestor do parque para desenvolver suas atividades em 
sua zona de amortecimento. 

Quanto aos recursos faunísticos, a área de influência do Bloco Felício, 
localizada na zona rural dos Municípios de Felício dos Santos e São Gonçalo do Rio 
Preto, insere-se em uma das áreas onde a integridade da fauna é considerada muito 
alta. A prioridade para a conservação dos mamíferos é considerada média e para 
diagnosticar este grupo faunístico foram realizados levantamentos de dados 
secundários com utilização dos trabalhos de STCP (2004) e MCA (2012), realizados 
no Parque Estadual do Rio Preto, e nas próprias áreas de influência do 
empreendimento, respectivamente e levantamento de dados primários com 
realização de duas campanhas de campo, sendo uma referente à estação seca, 
conduzida entre os dias 13 a 17 de setembro de 2015, e outra, contemplando a 
estação chuvosa, no decorrer dos dias 18 a 22 de janeiro de 2016. O diagnóstico 
contou com a utilização diferentes metodologias, incluindo buscas ativas (registros 
diretos e identificação de evidências do tipo fezes, tocas, pêlos, pegadas, etc.), uso 
de câmeras trap e a realização de entrevistas. Foram inventariadas 15 espécies de 
mamíferos pertencentes a 7 ordens e 11 famílias. Desse total, oito foram registros 
diretos, cinco foram identificadas por meio de vestígios indiretos e 2 espécies 
registradas por meio de entrevistas (Paca - Cuniculus paca e Tatu peba - 
Euphractus sexcinctus). As famílias Canidae, Dasypodidae, e Felidae apresentaram 
maior riqueza, ao passo que Caviidae, Cebidae, Cervidae, Cuniculidae, Cricetidae, 
Didelphidae, Leporidae, Sciuridae foram representadas por apenas uma espécie 
cada. Em relação à ordem, Carnívora, Rodentia e Cingulata destacaram-se das 
demais em virtude de apresentarem maior número de espécies. As demais ordens 
foram representadas por uma única espécie na área de estudo. Dentre as espécies 
registradas, o felino Leopardus pardalis (Jaguatirica) é classificado como vulnerável 
em nível estadual (COPAM, 2010), o lobo guará Chrysocyon brachyurus é 
classificado como vulnerável (Vu) em Minas Gerais (COPAM, 2010), no Brasil (MMA, 
2014) e como quase ameaçada (NT) em nível global (IUCN, 2015); o guigó 
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Callicebus personatus é classificado em perigo (EN) de extinção em Minas Gerais 
(COPAM, 2010), além de categorizado como vulnerável em nível nacional (MMA, 
2014) e global (MMA, 2014) e o mocó Kerodon rupestris é classificado como 
vulnerável (Vu) no Brasil (MMA, 2014). A soma dos resultados alcançados no 
levantamento de dados primários com aqueles disponibilizados por STCP, 2004, 
totalizou 46 espécies de mamíferos. A similaridade entre dados secundários e 
primários pode ser considerada pequena principalmente em razão da proximidade 
entre as áreas. Entretanto, deve-se considerar a diferença no esforço amostral entre 
os trabalhos e principalmente o estado de conservação das áreas. Ressaltam-se as 
grandes perturbações existentes na área de estudo e a substituição da vegetação 
nativa por plantio de silvicultura, que pode ser a variável que melhor explica a 
diferença de riqueza entre as áreas. 

Para os pequenos mamíferos voadores a amostragem na área do Bloco Felício 
aconteceu entre os dias 28 a 31/12/2015 e entre os dias 04 a 06/05/2016 com 
emprego de redes de interceptação de voo (mist net) em cada ponto de 
amostragem, totalizando cinco noites de redes abertas por campanha. Em cada 
ponto de amostragem foram utilizadas 10 redes de neblina (3mx10m), que foram 
abertas às 17h30min (quando possível) e permaneceram assim por cinco horas 
consecutivas. Ao final de cinco noites amostrais e um esforço de 9000m²/hora de 
redes abertas, foram obtidas 29 capturas pertencentes a uma família, quatro 
subfamílias e 10 espécies. Nenhuma das espécies capturadas durante este estudo 
encontra-se classificada em alguma categoria de ameaça à extinção nas listas 
oficiais consultadas. 

Para o grupo faunístico avifauna, a prioridade de conservação foi considerada 
baixa e para o diagnóstico deste grupo foram conduzidas duas campanhas de 
campo, sendo a primeira na estação seca (13 a 16/08/15), e a segunda no período 
chuvoso (17 a 20/12/2015). Foi adotada a metodologia denominada transecto por 
fitas, que consiste na realização de caminhamentos por trilhas ou estradas nas 
primeiras horas da manhã e também no final da tarde, quando, por meio de 
binóculos, máquina fotográfica, gravador de voz e microfone unidirecional foram 
registrados os indivíduos. Foram realizados 08 transectos abrangendo uma área de 
125,0 hectares. Durante a realização das amostragens foram detectadas 68 
espécies de pássaros pertencentes a 24 famílias e 11 ordens, nenhuma espécie 
registrada está ameaçada de extinção em nível global (IUCN, 2012), nacional (MMA, 
2014) ou mesmo estadual (COPAM, 2010). Também foram realizados 
levantamentos de dados secundários em dois trabalhos, sendo eles: “Programa de 
Levantamento Complementar da Fauna Silvestre” e o “Plano de Manejo do Parque 
Estadual do Rio Preto” coordenado por Siqueira (2004) somando-se os resultados 
obtidos no levantamento destes trabalhos aos dados primários obtidos nas duas 
campanhas têm-se 236 espécies sendo que 13 (5,5%) foram detectadas 
exclusivamente por meio de dados primários, 168 (71,2%) somente via dados 
secundários, enquanto 55 (23,3%) se fizeram presentes em ambos os trabalhos. 

A área das fazendas que compõem o bloco Felício é considerada de prioridade 
muito alta para a conservação de répteis e anfíbios. Para a realização do diagnóstico 
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deste grupo faunístico, além da análise de dados secundários, também foram 
conduzidas 02 campanhas de campo, sendo contemplados em cada uma delas, três 
dias e três noites de amostragem. Desse modo, entre os dias 17 e 19 de julho 
(estação seca), e 28 a 30 de novembro (período chuvoso) de 2015, foram 
investigados 09 pontos amostrais com aplicação de diferentes métodos não 
invasivos de amostragem: busca ativa limitada por tempo, transecto auditivo e 
amostragem de estrada. Durante a realização deste diagnóstico foram detectadas 
24 espécies, sendo 17 anfíbios e 07 répteis assim distribuídos: Hylidae (s=10), 
Leptodactylidae (s=4), Bufonidae (s=3), Colubridae (s=1), Dipsadidae (s=3), 
Leiosauridae (s=1), Tropiduridae (s=1) e Viperidae (s=1) (Figura 5.39). A maior 
representatividade das famílias Hylidae e Leptodactylidae corrobora os resultados 
obtidos pelo levantamento de dados secundários dos estudos STCP (2004) e MCA 
(2012), no Parque Estadual do Rio Preto e no próprio Bloco Felício, 
respectivamente. A compilação de dados secundários totalizou 57 espécies sendo 
que deste total 40 foram registradas apenas pelos estudos acima citados, não sendo 
detectadas nas áreas de influência do empreendimento. Já os dados primários 
somaram 24 espécies, sendo Dendropsophus branneri (Hylidae), Hypsiboas 
polytaenius (Hylidae), Leptodactylus mystacinus (Leptodactylidae), Enyalius pictus 
(Leiosauridae) e Thamnodynastes rutilus (Dipsadidae), acusadas apenas durante a 
realização das amostragens em campo e 19 espécies foram registradas em ambos 
os trabalhos. 

Assim como para herpetofauna, a região de inserção do empreendimento 
também é considerada de prioridade muito alta para conservação de invertebrados. 
Foram realizadas amostragens dos dípteros vetores de doenças entre os dias 
29/12/2015 e 01/01/2016 (estação chuvosa) e entre os dias 15/04 e 18/04/2016 
(estação seca). Com a utilização de dois métodos de captura: Armadilha CDC e 
Armadilha de Shannon este levantamento possibilitou o registro de 38 mosquitos na 
estação chuvosa pertencentes a família culicidae e distribuídos em duas subfamílias, 
três tribos, cinco gêneros e 12 espécies. Em relação ao segundo período de 
amostragem, estação seca, amostrou-se um total de 39 mosquitos distribuídos em 
duas subfamílias, três tribos, cinco gêneros e 10 espécies. No que tange ao estado 
de conservação das espécies, não foram encontradas espécies em estágio crítico e/ 
ou ameaçados de extinção de acordo com as listas vigentes na atualidade. Porém, o 
estudo realizado corrobora alguns resultados, onde afirmam que áreas afetadas por 
atividades humanas, como a construção de barragens artificiais, mesmo que 
pequenas como é o caso do Bloco Felício, na situação encontrada em um dos 
pontos amostrados, proporcionam a proliferação de espécies de dípteros vetores de 
doenças. 

O empreendimento Capivara de Minas, em sua fase de operação, possui 
atividade laboral impactante, embora bem menor que os impactos gerados na fase 
de implantação que resultou na supressão de vegetação nativa. Espera-se que na 
fase de operação, o empreendimento não cause efeitos adversos de notória 
expressão às comunidades faunísticas, contudo, o empreendedor deverá executar o 
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programa de monitoramento de fauna a fim de identificar possíveis impactos sobre a 
fauna local e propor medidas mitigadoras, caso necessário. 

A área do empreendimento está inserida no domínio do Bioma Cerrado em 
área onde a integridade da flora é considerada alta. A maior porção da ADA está 
coberta por plantio de silvicultura de Eucalipto, já as áreas com vegetação nativa 
apresentam um mosaico de Formações Florestais e Savânicas, estando as 
Formações Florestais representadas por estreitas faixas de Mata Ciliar e Floresta 
Estacional Semidecidual (FESD) e as Formações Savânicas pelo Cerrado Denso, 
Cerrado Típico e Cerrado Ralo. 

De acordo com o Zoneamento Ecológico de Minas Gerais, a área de influência 
do Bloco Felício localiza-se entre as áreas Corredor do Espinhaço e Platô de 
Diamantina, sendo que a maior parte da região do empreendimento está localizada 
no corredor do espinhaço que é uma área considerada de baixa prioridade para a 
conservação da flora em Minas Gerais. A área referente ao Platô de Diamantina é 
considerada de interesse especial para a conservação da flora no Estado de Minas 
Gerais, classificação esta provavelmente relacionada à presença do Parque 
Estadual do Rio Preto.  

Para caracterização da flora da área de influência do empreendimento, foram 
realizadas duas campanhas de campo, sendo estas referentes à estação seca, 
conduzida entre 17 a 20 de setembro de 2015, e outra contemplando a estação 
chuvosa no decorrer dos dias 23 a 27 de janeiro de 2016.  

Dentre as espécies registradas 13 são consideras endêmicas do Brasil, 
entretanto 10 encontram-se distribuídas em mais de um bioma: Eremanthus 
erythropappus, Guapira graciliflora, Emmotum nitens, Machaerium opacum, 
Stryphnodendron adstringens, Eugenia dysenterica, Myrcia amazônica, Callisthene 
major, Vochysia acuminata, Matayba elaeagnoides, 1 (Tachigali rugosa) é endêmica 
do Bioma Mata Atlântica, é observada em áreas de transição. E outras 2 espécies 
restritas ao bioma Cerrado Dalbergia miscolobium e Vochysia discolor (Reflora, 
2016). Nenhuma das espécies registradas encontra-se listada em categorias de 
ameaça na lista estadual (Biodiversitas, 2007), nacional (MMA, 2014) e global 
(IUCN, 2016). Dentre as espécies amostradas, duas são consideradas protegidas 
por lei no Estado de Minas Gerais, o Caryocar brasiliense (pequi) e o Handroanthus 
ochraceus (Ipê do Cerrado), identificada no estudo, considerada de preservação 
permanente, declarada de interesse comum e imunes de corte no Estado de acordo 
com a Lei nº 20.308/12. 

Para caracterização da flora também foi realizada uma pesquisa para aquisição 
de dados secundários, para uma melhor compreensão da vegetação em âmbito 
regional. Para isto utilizou-se a lista de espécies vegetais registradas no plano de 
manejo do Parque Estadual do Rio Preto, realizado no Município de São Gonçalo do 
Rio Preto, no Vale do Rio Jequitinhonha. 

Do total de espécies ali listada, dezessete encontram-se como categorias de 
ameaça: o Syagrus glaucescens (Arecaceae) é considerada vulnerável (Vu) a 
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extinção em nível nacional (MMA, 2014) e global (IUCN, 2016); Lychnophora 
ericoides (Asteraceae) e Discocactus placentiformis (Cactaceae) são classificadas 
como vulneráveis (Vu) em Minas Gerais (Biodiversistas, 2007); Cipocereus minensis 
(Cactaceae) é classificada como em perigo (EN) em Minas Gerais (Biodiversistas, 
2007), além de considerada vulnerável (Vu) em nível nacional (MMA, 2014) e 
Melanoxylon brauna categorizada como vulnerável (Vu) na lista estadual 
(Biodiversistas, 2007) e nacional (MMA, 2014). Dentre as espécies amostradas, uma 
é considerada protegida por lei no Estado de Minas Gerais, o Caryocar brasiliense 
(pequi), identificada no estudo, considerada de preservação permanente, declarada 
de interesse comum e imune de corte, segundo a Lei nº 20.308/12. 

Como não há previsão de supressão de vegetação para expansão de plantios 
silviculturais, as espécies da flora protegidas por lei não estão sob-risco produzidos 
pelo empreendimento. Ressalta-se que quando ocorreu a supressão de vegetação 
para instalação do empreendimento, alguns indivíduos da espécie Caryocar 
brasiliense (pequizeiro) presentes na área de plantio foram alvos de medidas 
protetivas (raio de proteção). Em resposta às informações complementares 
solicitadas o empreendedor apresentou um censo atualizado o qual apontou que a 
taxa de sobrevivência destes indivíduos está acima de 95%. Estes indivíduos serão 
monitorados, conforme programa apresentado, e os resultados deste 
acompanhamento deverão ser relatados e apresentados anualmente à Supram.   

 

Cavidades naturais. 

Foi apresentado um diagnóstico espeleológico elaborado pela empresa Carmo 
e Delgado Geólogos Consultores Ltda, considerado satisfatório. A caracterização 
espeleológica foi realizada na área diretamente afetada (ADA) do empreendimento e 
na sua área de influência direta- AID (buffer de 250 metros). Foram observadas as 
litologias presentes na área do empreendimento e a partir daí foi confeccionado o 
mapa de potencial, que apontou em sua grande maioria para baixo potencial 
espeleológico, o que corrobora com os dados espeleológicos representados na 
Infraestrutura de Dados Espaciais do Sistema Estadual de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos (IDE- Sisema). 

O caminhamento espeleológico foi realizado em três etapas, sendo que a 
primeira ocorreu em janeiro de 2016 e segunda e terceira campanhas foram feitas 
em abril e maio de 2018. A conclusão do estudo apresentado é de que as terras das 
fazendas e seu buffer não possuem estruturas como cavidades ou abismos, 
enquadrados na legislação que as protegem. Em vistoria realizada no 
empreendimento também não foram observadas cavidades. 

 

Socioeconomia. 

O Bloco Felício localiza-se na divisa dos Municípios de São Gonçalo do Rio 
Preto e Felício dos Santos. Nas proximidades do empreendimento são encontradas 
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algumas comunidades rurais, sendo elas: Grota das Cobras, Maravilhas, Palmital 
dos Borges e Santo Antônio, as três primeiras localizadas no Município de Felício 
dos Santos e a última em São Gonçalo do Rio Preto. Há também uma fazenda de 
cultura cafeeira, a Agrofel, localizada bem ao lado do Bloco Felício, em Felício dos 
Santos, e um aterro de resíduos, localizado limítrofe à Fazenda, em sua porção 
oeste.  

A localidade denominada Grota das Cobras localiza-se no Município Felício 
dos Santos, distante cerca de 1,5 km da sede municipal e cerca de 1,8 km do Bloco 
Felício. A comunidade Maravilhas também se localiza em Felício dos Santos, 
distante cerca de 3,8 km da sede municipal e cerca de 2,1 km do Bloco Felício. São 
cerca de 15 famílias que residem em Maravilhas, ocupando casas pequenas, de 
alvenaria, com apenas um pavimento e com baixo padrão construtivo. As 
residências possuem energia elétrica e fossas rudimentares para o esgotamento 
sanitário. A água utilizada é captada em cisternas ou é encanada. 

A comunidade Palmital dos Borges localiza-se no Município de Felício dos 
Santos, distante cerca de 4,5 km da sede municipal e menos de 1 km do Bloco 
Felício.  

Na comunidade há aproximadamente 15 ocupações residenciais. As 
ocupações são casas pequenas e com baixo padrão construtivo. Todas as casas 
possuem energia elétrica, entretanto, somente algumas possuem banheiro, sendo 
essas com presença de fossas rudimentares para o esgotamento sanitário. A água 
utilizada nas residências é encanada e armazenada em reservatórios. 

A comunidade Santo Antônio localiza-se em São Gonçalo do Rio Preto, 
distante cerca de 8 km da sede municipal e cerca de 1 km do Bloco Felício. A 
comunidade é composta por cerca de 50 ocupações residenciais e outras 15 
ocupações de segunda moradia. No geral, são casas pequenas, de alvenaria, com 
pintura conservada e quintais espaçosos. Todas as residências possuem energia 
elétrica. As casas mais novas possuem sistema de esgotamento sanitário do tipo 
fossa séptica ou rudimentar, já as casas mais antigas não possuem sistema de 
esgotamento, sendo o efluente sanitário, encanado e direcionado para os quintais e 
cursos d’água. 

A Fazenda Agrofel localiza-se em Felício dos Santos e é vizinha do Bloco 
Felício. O acesso principal é pela rodovia MG-317. A Agrofel é uma fazenda de 
cultura cafeeira, com presença tanto da plantação de café, quanto da estrutura 
industrial de transformação do produto. Na fazenda há também uma edificação 
residencial destinada aos funcionários. 

 

    3.7.  Reserva Legal e Área de Preservação Permanente 

O Bloco Felício é composto por cinco imóveis rurais denominados Fazenda 
Estiva, Fazenda Nova Era, Fazenda Pururuca, Palmital dos Borges e Fazenda do 
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Sítio cujas matrículas e áreas bem como o quantitativo de reserva legal averbada e 
Áreas de Preservação Permanente estão descritas no quadro abaixo: 

 

Quadro 2: Áreas de Reserva Legal e APP das fazendas 

 

Imóvel Matrícula Área Total (ha) Reserva Legal (ha) APP (ha) 

Fazenda Estiva 10.885 222,62 68.86 12,9917 

Fazenda Nova Era 1.919 912,18 62,36 1,8816 

Fazenda Pururuca 8.773 94,82 60,66 2,3060 

Palmital dos Borges 175 272,40 116,75 6,9356 

Fazenda do Sítio 15.258 172,12 96,95 ---- 

Total 1674,14 343,22 24,1149 

 

Os imóveis rurais estão devidamente cadastrados no sistema de Cadastro 
Ambiental Rural conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 3: Registro dos imóveis no CAR 

Imóvel Registro no CAR 

Fazenda do Sítio MG-3125408-8AB895E510784D81A8DB3D33ED126319 

Fazenda Estiva MG-3125507-82756EE98BDC46BCAD575D59E7E767B9 

Fazenda Nova Era MG-3125408-285D6696BDD34C489C2E1D5CA3164B39 

Fazenda Palmital dos Borges MG-3125408-AEC5121D257245C6928A246D1A9F3F21 

Fazenda Pururuca MG-3125408-E335C03E1A294E5D8FDD3FC21BBB401E 

 

O empreendimento possui uma área de Reserva Florestal Legal de 343,22 ha, 
que corresponde a 20,50 % da área total registrada do empreendimento. Em vistoria 
realizada no empreendimento no dia 21/06/2018 verificou-se algumas áreas de 
reserva legal, bem como algumas áreas de preservação permanente e estas se 
encontravam em bom estado de conservação. 

 

4. Compensações. 

Quando da análise do processo administrativo anterior referente à instalação 
do empreendimento, a compensação ambiental prevista na Lei nº 9.985/2000, 
poderia incidir, nos termos do Decreto Estadual nº 45.175/2009, nos casos de 
licenciamento ambiental de empreendimentos causadores de significativo impacto 
ambiental, com fundamento em EIA/RIMA ou em parecer técnico do órgão 
licenciador. Assim, os técnicos que atuaram no processo de LP+LI caracterizaram 
no parecer único o empreendimento como causador de significativo impacto 
ambiental, sugerindo a aplicação da referida compensação ambiental, competindo a 
URC/COPAM/Jeq, deliberar sobre a incidência ou não desta compensação. Dessa 
forma, a sugestão foi acatada pela URC Jequitinhonha e a condicionante mantida. 
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Em consulta à Gerência de Compensação Ambiental do Instituto Estadual de 
Florestas – GCA/IEF constatou-se que o processo de compensação foi aberto e 
concluído em conformidade com o que estabelece a lei. Foi informado ainda que a 
compensação ambiental foi paga em parcela única no valor de R$ 39.264,20 em 
19/08/2013. 

 

. Aspectos/Impactos ambientais e medidas mitigadoras. 

As atividades impactantes de um empreendimento florestal em operação, no 
caso das fazendas que compõem o Bloco Felício, onde os maciços estão 
implantados há muitos anos, referem-se às ações de manutenção do maciço até a 
colheita. Assim, essas atividades interagem sobre o meio ambiente físico, biótico e 
socioeconômico na geração dos impactos ambientais propriamente ditos. Na pós-
colheita haverá a rebrota nos talhões a partir dos troncos seccionados, ocasião em 
que ocorrerá a etapa denominada de condução da rebrota que, depois de concluída, 
retorna à operação de manutenção dos maciços. Entre os aspectos do meio físico 
cuja consideração ou detalhamento são necessários e adequados, incluem-se a 
alteração da qualidade do ar; dos solos e dos recursos hídricos. 

Alteração da Qualidade do Ar pela Geração de Material Particulado e Gases de 
Combustão 

Aceiramento e manutenção de estradas internas são atividades que podem 
causar degradação da qualidade do ar, quando da emissão de partículas sólidas 
(poeiras) e gases resultantes da combustão de motores, em virtude do emprego dos 
equipamentos. No Bloco Felício esses impactos já ocorreram quando da 
implantação dos maciços florestais que hoje ocupam toda a área do 
empreendimento. Atualmente, a empreendedora não projeta novos plantios, o que 
resulta em realizar apenas a manutenção dos aceiros existentes. Sendo assim, este 
impacto pode ser considerado insignificante devido à rápida deposição do material 
particulado e do reduzido número de máquinas e implementos.  

Medidas mitigadoras: Programa de Proteção Ambiental dos Locais Impactados e 
Projeto de Controle de Emissão dos Resíduos Sólidos e Líquidos. 

 

Alteração das Características dos Solos e Erosões Associadas à Movimentação de 
Terra  

Medida Mitigadora: Programa de Proteção Ambiental dos Locais Impactados pela 
Operação do Empreendimento; Projeto de Execução de Drenagens; Projeto de 
Recuperação de Áreas Degradadas 

 

Alteração das Características do Solo e água devido à possibilidade de 
contaminação 
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Na fase de plantio, esta atividade se dá tanto antes quanto durante a fase de 
preparo do terreno. Porém, o ciclo de combate a formigas em época de plantio já se 
encerrou nos talhões do Bloco Felício. Atualmente, o que se pratica é o combate aos 
formigueiros para manutenção do plantio. Sua forma mais usual é o combate 
químico. A utilização de fertilizantes, agroquímicos e pesticidas nas atividades 
agrossilvipastoris podem ocasionar a contaminação de cursos d’água ou do lençol 
freático, caso não sejam utilizados adequadamente, sendo carreados pelas águas 
pluviais ou infiltrando-se no solo. 

Medida Mitigadora: Utilização de defensivos agrícolas de forma adequada, 
respeitando as recomendações constantes nos rótulos do produto, as dosagens do 
receituário agronômico e as condições ambientais propícias para sua aplicação. 
Programa de Proteção Ambiental dos Locais Impactados pela Operação do 
Empreendimento; Projeto de Controle de Emissão dos Resíduos Sólidos e Líquidos; 
Ações de combate químico às formigas, de controle químico do sub-bosque, de 
controle químico de pragas e doenças. 

 

Alteração dos Níveis de Pressão Sonora e Vibração 

Medidas mitigadoras: Programa de Proteção Ambiental dos Locais Impactados e 
Projeto de Controle de Ruídos e Vibrações. 

 

Alteração da Paisagem (Impacto Visual) 

Medida Mitigadora: Programa de Proteção Ambiental dos Locais Impactados pela 
Operação do Empreendimento; Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas 

 

Alteração da Qualidade da Água – Possibilidade de Aumento de óleos e Graxas e de 
Sólidos em Suspensão 

Medida Mitigadora: Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas; Programa de 
Proteção Ambiental dos Locais Impactados e Projeto de Controle de Emissão dos 
Resíduos Sólidos e Líquidos. 

 

Geração de Resíduos Sólidos  

Medida Mitigadora: Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos  

 

Incêndios  

Podem ocorrer por motivos diversos (naturais ou antrópicos).  

Medida mitigadora: Programa de Gestão Ambiental (alerta de ameaças e prontidão 
para combate a incêndios, limpeza de aceiros) 
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Fuga e Riscos de Atropelamento da Fauna Silvestre 

Medida Mitigadora: Programa de Monitoramento da Fauna e Flora, Programa de 
Proteção Ambiental dos Locais Impactados; Programa de Comunicação Social e 
Programa de Gestão Ambiental.  

 

Adensamento de Exemplares da Fauna em Áreas Adjacentes  

Medida Mitigadora: Programa de Monitoramento da Fauna e Flora, Programa de 
Proteção Ambiental dos Locais Impactados e Programa de Gestão Ambiental. 

 

Afugentamento da Fauna 

Pode acontecer devido a abertura de aceiros e movimentação dentro e 
próximo do perímetro da fazenda. Também poderá ocorrer o afugentamento dos 
animais devido aos barulhos/ruídos causados pelo trânsito de veículos e maquinas 
pesadas. Devido as atividades do empreendimento já estarem consolidadas a 
intensidade desse impacto pode ser considerada baixa.  

Medida Mitigadora: Programa de Monitoramento da Fauna e Flora, Programa de 
Proteção Ambiental dos Locais Impactados; Programa de Gestão Ambiental e 
Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas.  

 

Geração de Empregos na Região e Aumento da arrecadação de tributos aos 
Municípios de Felício dos Santos e São Gonçalo do Rio Preto:   

Atualmente o empreendimento conta apenas com um funcionário direto que é o 
responsável pelas fazendas. Quando da realização da colheita o serviço será 
terceirizado e deverão ocorrer novas contratações por parte da empresa 
responsável. Para potencializar este impacto positivo, recomenda-se que seja 
priorizada a contratação de mão de obra local. A atividade também resultará em 
arrecadação de tributos para Felício dos Santos e São Gonçalo do Rio Preto, 
consequentemente, contribuindo para o crescimento econômico desses municípios. 
Desse modo, o impacto positivo esperado pelo empreendimento é maior 
arrecadação de tributos para Felício dos Santos e São Gonçalo do Rio Preto.  

Medida potencializadora: Programa de Mobilização de Mão de Obra Local; 
Programa de Comunicação Social; 

 

Aumento do tráfego de veículos leves e pesados nas estradas 

Medida Mitigadora: Programa de Gestão Ambiental; Programa de Comunicação 
Social  
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Interferências no cotidiano das famílias residentes no entorno das Fazenda do Bloco 
Felício 

Medida Mitigadora: Programa de Comunicação Social 

 

No Plano de Controle Ambiental - PCA foi apresentado um programa de 
educação ambiental para o qual foi solicitada, através de informações 
complementares, adequação conforme diretrizes da Deliberação Normativa 
214/2017. Diante da solicitação do órgão ambiental, o empreendedor tendo como 
embasamento o que estabelece os incisos I a VI do parágrafo 3° do art. 1°, 
combinado com os incisos I e II do parágrafo 1° do art. 8° da referida DN, solicitou a 
dispensa da apresentação deste programa com as seguintes justificativas: 

A plantação de eucaliptos já se encontra consolidada e próxima da época de 
colheita (sete anos). Nela só há pequena atividade de manutenção e vigilância, 
contando apenas com um colaborador fixo, o que reduz muito as possibilidades de 
projetos do Programa de Educação Ambiental - PEA voltados ao público interno.  

Trata-se de atividade consolidada em uma propriedade rural com uso do solo 
totalmente definido e sem facilidades para usos alternativos em que não há previsão 
de novos plantios e que prosseguirá com suas atividades baseada na regeneração 
típica dos eucaliptos depois do primeiro corte. 

De acordo com a empresa, as atividades previstas anteriormente (processo 
LP+LI) vem sendo cumpridas e há colaboração, sempre que solicitada, com as 
atividades desenvolvidas pelo Parque Estadual do Rio Preto. Ainda segundo o 
empreendedor, a solicitação de dispensa de apresentação do PEA nos termos da 
DN 214/2017 não os desobrigará de seguir promovendo e colaborando com as 
atividades de educação ambiental para os moradores da AID do Bloco Felício e suas 
adjacências. Diante das justificativas apresentadas e considerando a tipologia do 
empreendimento, classificação, baixo impacto no meio socioeconômico, número 
baixo de contratações e de forma temporária, a equipe técnica analista do processo 
entende que a adequação do programa conforme diretrizes da DN 214/2017 poderá 
ser dispensada. Ressalta-se que sejam mantidas as atividades já em andamento no 
empreendimento e que seja dado o devido apoio ao Parque Estadual do Rio Preto, 
desde que solicitado, conforme informado pelo próprio empreendedor.  

 

    5.6. Cumprimento de condicionantes  

Empreendimento: CAPIVARA DE MINAS PARTICIPAÇÕES LTDA 

Processo COPAM Nº: 04839/2009/001/2009 – LP+LI – Análise Condicionantes 

Condicionante 01 - Realizar análise bimestral de qualidade e quantidade da água superficial 
para os pontos estabelecidos neste parecer, atendendo aos parâmetros da Deliberação 
Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG N.º1, de 05 de Maio de 2008. Prazo: Durante a 
vigência da licença, com apresentação anual das análises. 
Situação: Descumprida. Foram definidos 6 pontos de coleta de água no empreendimento. 
As análises testemunhas dos pontos selecionados para o monitoramento foram realizadas 
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em 30/09/2010, sendo as demais realizadas em 24/01/2011 e 13/06/2011. A análise 
testemunha quando comparada com os parâmetros da DN COPAM/CERH nº 1 
apresentaram alterações principalmente com relação ao pH e estas alterações 
permaneceram nas demais análises. Ocorreram algumas alterações (diminuição nos 
teores) de Fe, Al, Cr, Ba, Mg, coliformes totais, cor real e outros. Em 22/07/2011 foi 
protocolado (R119308/2011) nesta superintendência o resultado das análises de água 
solicitadas e neste mesmo documento a empresa solicitou que fosse revisto o período de 
realização das análises passando de bimestral para anual. O pedido foi analisado à época 
e levando em consideração que já haviam sido apresentados três resultados da análise de 
água e que as alterações apresentadas já ocorriam quando da realização da análise 
testemunha, a solicitação foi atendida e a partir daí o prazo para apresentação da 
condicionante 1 passou a ser anual, com apresentação das análises e de relatório 
conclusivos sobre os resultados encontrados. Em campanha realizada em 11/06/2016 
verificou-se que um dos pontos indicados para monitoramento se encontrava seco, devido 
a canalização e desvio feitos pelos moradores da comunidade, dessa forma, nesta 
campanha a coleta de água se limitou aos demais cinco pontos. Nesta campanha, os 
resultados obtidos nos cinco pontos não apontaram sinais de contaminação. Não foram 
identificas análises nos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015. 

 

Condicionante 02 - Apresentar resultado da análise testemunha de qualidade e quantidade 
de água, para todos os parâmetros da Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG 
N.º 1, de 05 de Maio de 2008. Prazo: Antes do início das operações de desmatamento. 
Situação: Cumprida. Foram realizadas as análises testemunhas para os 06 pontos 
amostrais conforme solicitado pela equipe técnica da SUPRAM. As amostras foram 
coletadas no dia 30/09/10, sendo as análises realizadas no dia 01/10/10. 

Condicionante 03 - Dar continuidade ao Programa de Monitoramento da Fauna Silvestre 
atendendo a Instrução Normativa IBAMA nº 146, de 11 de janeiro de 2007, com 
apresentação de programas específicos para as espécies ameaçadas de extinção e envio 
de relatórios anuais a SUPRAM Jequitinhonha. Prazo: Durante a vigência da licença 
requerida. 
Situação: Descumprida. Em 29/12/2011 foi protocolado o relatório de resgate de fauna do 
empreendimento e foi informado que o monitoramento seria realizado no período seco e no 
período chuvoso e que os relatórios seriam protocolados ao término de cada período 
monitorado em 2012. Não foram identificados os relatórios anuais de monitoramento. 

Condicionante 04 - Apresentar autorização do IBAMA para o resgate de fauna de acordo 
com a Instrução Normativa do IBAMA nº 146, de 10 de janeiro de 2007. Prazo: Antes do 
início das operações de desmatamento. 
Situação: Cumprida. Foi apresentada a Licença nº. 298/2010 NUFAS/MG, concedida pelo 
IBAMA, com validade até 01/10/11, para a captura/coleta/transporte/exposição ou 
manutenção de animais silvestres. 

Condicionante 05 - Implantar Programa de Monitoramento de Animais Atropelados, com 
apresentação de relatórios anuais à SUPRAM Jequitinhonha. Prazo: Durante a vigência da 
licença requerida. 
Situação: Descumprida. Em 07/11/2013 foi protocolado (protocolo R0452167/2013) o 
programa de monitoramento de animais atropelados. O programa não foi implantado e os 
relatórios anuais não foram apresentados. 

Condicionante 06 - Instalar fossa séptica dimensionada conforme normas técnicas vigentes 
para tratamento de todos os efluentes sanitários gerados em estruturas fixas existentes no 
empreendimento. Prazo: Antes do início das operações de desmatamento. 
Situação: Cumprida. Foi instalada fossa séptica para tratamento dos efluentes da casa 
sede do empreendimento. 

Condicionante 07 - Executar projeto apresentado para o galpão de armazenamento de 
agrotóxicos e fertilizantes. Prazo: Antes do início das operações de desmatamento. 
Situação: Cumprida. O projeto arquitetônico foi executado em conformidade com o que foi 
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apresentado com necessidade de algumas adequações que foram realizadas 
posteriormente. 

Condicionante 08 - Manter no empreendimento, para fins de fiscalização, receituários 
agronômicos e notas de compra e devolução adequada de embalagens vazias de 
agrotóxicos. Prazo: Durante a vigência da licença requerida. 
Situação: Cumprida. Conforme informado no relatório de cumprimento de condicionantes 
os receituários agronômicos e notas fiscais de compra de insumos e de devolução de 
embalagens são mantidas na casa sede do empreendimento. Em vistoria realizada no 
empreendimento no dia 21/06/2018 não foram identificados produtos nos galpões e 
nenhuma embalagem. 

Condicionante 09 - Manter a estrutura do aeroporto existente na zona de amortecimento do 
Parque Estadual do Rio Preto para dar apoio ao Programa de Prevenção e Combate a 
Incêndios Florestais – PREVINCÊNDIO instituído pelo IEF. Prazo: Durante a vigência da 
licença requerida. 
Situação: Cumprida. Em vistoria realizada no empreendimento no dia 21/06/2018 verificou-
se que a estrutura do aeroporto está mantida. 

Condicionante 10 - Comunicar ao gestor da unidade de conservação do início das 
operações de desmatamento da vegetação nativa localizada na zona de amortecimento do 
Parque Estadual do Rio Preto. Prazo: Antes do início das operações de desmatamento. 
Situação: Cumprida. O empreendedor encaminhou um ofício ao órgão gestor da Unidade 
de Conservação em 22/10/10, comunicando do início das operações de desmatamento 

Condicionante 11 - Manter preservada a área remanescente de vegetação nativa do bioma 
cerrado presente na zona de amortecimento do Parque Estadual do Rio Preto, 
correspondente a uma área 100,02 hectares, nos termos do artigo 2º da Lei Estadual Lei 
Estadual nº 13.047, de 17 de dezembro de 1998. Prazo: Durante a vigência da licença 
requerida. 
Situação: Cumprida. De acordo com o mapa de uso e ocupação do solo da fazenda 
confeccionado em 2016 o empreendimento mantém uma área de 107,01 ha composta por 
vegetação nativa na divisa com a zona de amortecimento do parque. De acordo com o 
empreendedor esta área é fechada por cerca de arame e ocorrem vistorias periódicas para 
impedir entradas de animais. Em vistoria realizada no empreendimento no dia 21/06/2018 
constatou-se que a área se encontra devidamente preservada. 

Condicionante 12 - Protocolar, na Gerência de Compensação Ambiental/Núcleo de 
Compensação Ambiental do Instituto Estadual de Florestas - IEF, solicitação para abertura 
de processo de cumprimento da compensação ambiental, de acordo com a Lei nº 9.985/00 
e Decreto estadual nº 45.175/09. Prazo: Até 30 dias após a publicação da decisão da URC. 
Situação: Cumprida. Em consulta realizada via email no dia 11/07/2018 à gerencia de 
compensação ambiental do IEF foi informado que o processo de compensação referente ao 
PA COPAM n. 04839/2009/001/2009 do empreendimento em questão foi protocolado na 
referida gerencia em e encontra-se concluído. Foi informado ainda que a compensação 
ambiental foi paga em parcela única no valor de CR$ 39.264,20  em 19/08/2013. 

Condicionante 13 - Delimitar, antes das operações de desmatamento, e manter aceiros 
entre a vegetação nativa e a floresta de eucalipto. Prazo: Durante a vigência da licença 
requerida. 
Situação: Cumprida. Em vistoria realizada no empreendimento no dia 24/11/2010 
constatou-se que havia uma equipe realizando a delimitação das áreas de plantio do 
eucalipto, antes do desmatamento das áreas autorizadas. Em vistoria realizada no dia 
21/06/2018 verificou-se que os aceiros são mantidos entre os talhões e a vegetação nativa. 
De acordo com o empreendedor a manutenção dos aceiros é feita com regularidade e 
reforçada nos períodos críticos da época seca. 

Condicionante 14 - Iniciar a implantação da atividade de silvicultura após a faixa de domínio 
da Rodovia MG 214, conforme decreto estadual de utilidade pública para fins de 
desapropriação, publicado em 13 de junho de 2008. Prazo: Durante a vigência da licença 
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requerida. 
Situação: Cumprida. As faixas estão preservadas na forma prevista no decreto de utilidade 
pública. 

Condicionante 15 - Preservar com vegetação nativa um raio de 15 (quinze) metros 
contados a partir da base do tronco de todos os indivíduos de pequizeiro (Caryocar 
brasiliense) e ipê-caraíba (Tabebuia aurea) encontrados no empreendimento. Prazo: 
Durante as operações de desmatamento. 
Situação: Descumprida. Em vistoria realizada no empreendimento no dia 24 de novembro 
de 2010 verificou-se que esta condicionante havia sido descumprida pois foi identificada na 
área já desmatada a presença de um pequizeiro sem a manutenção da vegetação nativa 
dentro do raio de 15 metros. Em vistoria realizada no dia 21/06/2018 foram verificados 
alguns pequizeiros na área do empreendimento com preservação da vegetação nativa 
dentro do raio estabelecido na condicionante. Em 16/07/2018 foi apresentado um 
levantamento dos pequizeiros que apontou apenas 3 indivíduos mortos de um total de 87, 
demonstrando que a taxa de sobrevivência dos indivíduos está alta.  

Condicionante 16 - Executar o Projeto Técnico de Reconstituição da Flora – PTRF 
conforme, cronograma apresentado. Prazo: Durante a vigência da licença requerida. 
Situação: Cumprida. Em vistoria realizada no empreendimento no dia 21/06/2018 verificou-
se que a APP antropizada alvo do PTRF foi devidamente recuperada. 

Condicionante 17 - Averbar os Termos de Responsabilidade de Preservação de Florestas 
das Reservas Legais a serem realocadas, nas matrículas dos registros dos respectivos 
imóveis localizados no empreendimento.  Prazo: Antes do início das operações de 
desmatamento. 
Situação: Cumprida. Conforme certidões de registro de imóveis apresentadas. 

Condicionante 18 - Apresentar projeto de localização e operação dos fornos de 
carvoejamento. Prazo: Antes do início das operações de desmatamento. 
Situação: Cumprida. O referido projeto foi apresentado em 05/11/2010, protocolo 
R122655/2010, porém, sem indicação do local de instalação. No relatório de cumprimento 
de condicionantes protocolado em 20/12/2016 foi informado que o empreendedor não 
pretende realizar esse tipo de atividade em suas terras e que na hipótese de modificação 
dessa diretriz empresarial, o órgão ambiental competente será comunicado e requerida a 
devida licença para a operação.  

Condicionantes incluídas pela URC Jequitinhonha 

Condicionante 19 - “Não aplicar insumos e defensivos químicos agrícolas a distância 
inferior a 100 m das margens dos cursos d’água e em solos com lençol freático pouco 
profundo (<2m)”. Prazo: Ao longo da implantação e operação do empreendimento 
Situação: Cumprida. Foi informado que esse cuidado é adotado pelo empreendedor que 
exerce, por meio de sua gerência ambiental, plena fiscalização da execução dessa 
atividade em suas terras. 

Condicionante 20 - “Manter corredores de vegetação nativa permeando áreas de plantio e 
conectando áreas protegidas do empreendimento, em largura que garanta o fluxo da fauna, 
conforme projeto técnico a ser elaborado por profissional habilitado”. Prazo: Antes da 
supressão da vegetação. 
Situação: Cumprida. O empreendedor apresentou uma proposta de um corredor ecológico 
com largura de 15 metros com base em um estudo elaborado por um biólogo. O corredor 
atravessa a Fazenda Nora Era e conecta os blocos de Reserva Legal da Fazenda Palmital 
dos Borges e da Fazenda Estiva, possuindo aproximadamente 1.250 m de comprimento, 
com área total de 1,87 hectares. Em vistoria realizada no dia 24/11/2010 verificou-se que o 
corredor mantido foi aceirado no seu entorno. Verificou-se que a cobertura vegetal do 
corredor é composta por cerrado em estágio inicial de regeneração. Em vistoria realizada 
no empreendimento em 21/06/2018 verificou-se que os corredores estão implantados e foi 
apresentado um mapa contendo a localização desses corredores. 
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Condicionante 21 - “Apresentar Plano de Proteção e Resgate de Fauna a ser observado 
quando do corte dos eucaliptos”. Prazo: Formalização da LO 
Situação: Cumprida. Foi apresentado no PCA que integra o processo para obtenção da 
Licença de Operação Corretiva do empreendimento o Programa de Monitoramento de 
fauna a ser executado durante a vigência da LO. 

 

Condicionante 22 - “Afixar sinalização informativa das áreas da propriedade destinadas à 
conservação”. Prazo: 90 dias contados a partir da data desta reunião 

Situação: Cumprida. Foi verificado em vistoria que as áreas de preservação das 
fazendas estão devidamente sinalizadas, com placas educativas. 

Condicionante 23 - “Executar ações educativas junto às comunidades periféricas, 
abordando prioritariamente importância da região como reduto de proteção da 
biodiversidade e de água, importância do Parque Estadual do Rio Preto e outras unidades 
de conservação, aspectos legais e ambientais das Reservas Legais e Áreas de 
Preservação Permanente”. Prazo: Durante a vigência da licença; 
Situação: Cumprida. Foram realizadas junto a comunidade reuniões e projetos de 
educação ambiental, com ações nas principais comunidades vizinhas. No ano de 2016, foi 
realizado Palestra de educação ambiental com as lideranças das diversas comunidades no 
auditório do Parque do Rio Preto. Outras ações realizadas em conjunto com o Parque, em 
especial nos programas de prevenção e combate a incêndio, são patrocinadas e 
acompanhadas pelo empreendimento, sendo o empreendimento um importante parceiro do 
PERP, com ajuda financeira, apoio técnico e de pessoal. Foi apresentado relatório 
fotográfico de algumas ações executadas no empreendimento. 

Condicionante 24 - “Identificar e monitorar qualiquantitativamente o sistema de aqüíferos 
decorrentes na zona de amortecimento do PERPRETO, inserida na área do 
empreendimento”. Prazo: Durante a vigência da licença com apresentação de relatório 
anual; 
Situação: Cumprida. Em atendimento a esta condicionante foi informado que a área 
lindeira à Zona de Amortecimento do Parque Estadual do Rio Preto corresponde a uma 
superfíce de aproximadamente 100 ha, dividida em duas zonas: uma maior, que ocupa 
cerca de 65% da área, tem águas superficiais vertentes em direção ao sul. As águas 
subterrâneas dessa porção do terreno também fluem em direção às microbacias dos 
córregos Palmital, Pururuca e Estiva, vale dizer, sem nenhuma interferência com a rede de 
drenagem do Parque mais próxima das fazendas. Por sua vez, a vertente dessa área 
direcionada ao parque é coberta por vegetação de cerrado, preservada. De acordo com as 
informações apresentadas os aquíferos presentes são: 

 aquífero poroso, constituído por sedimentos detrícos de composição síltica argilosa, 
de permeabilidade baixa a média; 

 aquífero fraturado em rocha quartzíticas e xistos, de baixo potencial hidrogeológico 
em decorrência de seu posicionamento no relevo local. 

Foi informado que conforme se constatou na perfuração dos poços tubulares Pz1 a Pz3, os 
sedimentos detríticos não apresentaram zona saturadas em seu perfil, inclusive na porção 
basal. Pelos aquíferos que ali possam existir em épocas úmidas têm características de 
baixo potencial para acumulação de água subterrânea. Também se observou, que a 
possibilidade desses sedimentos da porção vertente ao Parque serem contaminados por 
agrotóxicos usados nas fazendas do Bloco Felício é nula, já que as direções de fluxos 
superficiais e subterrâneos são opostos a ela. 

 

Condicionante 25 - “Apresentar Programa de compensação pela perda Cênica. 
Reestilização de casas de moradores de uma das comunidades da área afetada, 
priorizando a que possuir maior fluxo de turismo”. Prazo: Formalização da LO 
Situação: Excluída. Condicionante excluída em reunião realizada no dia 17/02/2011 
conforme publicação no diário oficial de 22 de fevereiro de 2011. 
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Para as condicionantes descumpridas foi lavrado o auto de infração n° 
96625/2018 com aplicação da penalidade de advertência. Como o empreendimento 
em questão encontra-se em fase de licenciamento corretivo as condicionantes 01 e 
03 serão replicadas neste parecer. As demais condicionantes descumpridas 
perderam o objeto. 

 

6. Controle Processual  

Primeiramente cumpre destacar, que a análise do presente parecer será feita 
sob a égide da Deliberação Normativa COPAM nº 217, de 2017, vez que o 
empreendedor não se manifestou pela continuidade do licenciamento segundo os 
critérios e competências estabelecidos na Deliberação Normativa COPAM nº 74, de 
2004, conforme prevê o inciso III do art.38 da norma atualmente vigente. 

Trata o presente processo de requerimento de Licença de Operação Corretiva para 
a atividade de silvicultura, enquadrado na classe 4, segundo parâmetros da 
Deliberação Normativa COPAM nº 217, de 2017.  

A possibilidade de licenciamento corretivo encontrava fundamento legal no art.14, 
caput, do Decreto Estadual nº. 44.844, de 2008, atualmente revogado pelo Decreto 
Estadual nº 47.383, de 2018, que assim preceituava: 

 

“Art. 14. O empreendimento ou atividade instalado, em instalação ou em 
operação, sem a licença ambiental pertinente deverá regulariza-se obtendo LI 
ou LO, em caráter corretivo, mediante a comprovação de viabilidade ambiental 
do empreendimento”.  

 

Salienta-se, ainda, que foi lavrado o Auto de Infração nº 96625/2018, por estar 
o empreendimento operando atividade potencialmente poluidora sem a respectiva 
Licença de Operação, conforme sanção prevista no Decreto Estadual nº 44.844, de 
2008. 

Ainda por força da decisão judicial exarada nos autos da Ação Civil Pública nº 
0024.11.044.610-1, promovida pelo Ministério Público Estadual, que determinou a 
obrigatoriedade de apresentação de EIA/RIMA para projetos agropecuários com 
área superior a 1.000 (hum) mil hectares, inclusive em licenciamento corretivo, foi o 
empreendedor compelido a apresentar tais estudos para a formalização do 
processo.   

Diante da apresentação do EIA/RIMA foi providenciada publicação do 
requerimento de licença de operação corretiva, sendo oportunizado aos 
interessados a solicitação de realização de Audiência Pública, nos termos do que 
previa a Deliberação Normativa COPAM nº 12, de 1994, atualmente revogada pela 
Deliberação Normativa COPAM nº 225, de 2018. Não houve requerimento de 
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realização de Audiência Pública, transcorridos o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias 
estabelecido na legislação ambiental vigente. O requerimento do pedido de Licença 
de Operação Corretiva foi publicado em jornal regional de grande circulação 
(fls.633/634), bem como no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais (fl.654), em 
atendimento ao que previa a Deliberação Normativa COPAM nº. 13, de 1995. 

O presente processo foi instruído com as declarações de conformidade dos 
municípios de Felício dos Santos (fl.18) e São Gonçalo do Rio Preto (fl.19), locais 
onde está inserido o empreendimento, conforme exigência da Resolução CONAMA 
nº. 237, de 1997. 

Quanto à comprovação de inexistência de débitos ambientais para a 
formalização do processo, foi apresentado a CND de fl.652, em atendimento ao 
disposto na Resolução SEMAD n°. 412, de 2005. Atualmente, não é mais obrigatória 
a apresentação da CND para fins de formalização do processo, conforme previsão 
do art.19 do Decreto Estadual nº 47.383, de 2018. 

Foram apresentadas as Certidões Imobiliárias dos imóveis rurais que formam o 
empreendimento (fls.61/124), bem como, o Cadastro Ambiental Rural – CAR 
(fls.635/649). Em relação a Reserva Florestal Legal, foi observado o atendimento do 
percentual mínimo exigido pela legislação ambiental, inclusive as Reservas 
Florestais Legais dos referidos imóveis rurais, encontram-se também averbadas 
junto as respectivas matrículas no CRI da Comarca de Diamantina/MG. 

Em consulta ao sítio do IBAMA na internet foi verificado que o empreendimento 
possui no Cadastro Técnico Federal – CTF, Certificado de Regularidade válido até 
29/09/2018 para o CNPJ nº 09.515.262/0001-63, informado no presente 
licenciamento. Tal exigência encontra amparo legal no art.9º, inciso VIII da Lei 
Federal nº 6.938, de 1981. O Certificado de Regularidade tem validade de 03 (três 
meses), nos termos do art.38, § 2º da Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 2013. 

Referente à utilização de recursos hídricos pelo empreendimento, os usos 
encontram-se devidamente regularizados, conforme discriminado nesse parecer, 
através de 02 (dois) cadastros de uso insignificante, em atendimento, portanto, ao 
disposto na Portaria IGAM nº 49, de 2010 e Lei Estadual nº 13.199, de 1999. 

Em relação a análise da espeleologia, nota-se pelo presente parecer que não 
foram identificadas cavidades naturais subterrâneas nas áreas do empreendimento, 
conforme os parâmetros da Instrução de Serviço Sisema nº 08/2017. 

Em relação ao Patrimônio Cultural Arqueológico, foi declarado pelo 
empreendedor que não haverá qualquer impacto a bens acautelados resultante das 
atividades desenvolvidas pelo empreendimento.  

Quanto à utilização de produtos agrotóxicos, deverá o empreendedor observar 
as exigências contidas no Decreto Estadual nº. 41.203, de 2000, que regulamenta a 
Lei Estadual nº. 10.545, de 1991, que dispõe sobre a produção, comercialização e 
uso de agrotóxicos no Estado de Minas Gerais. 
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Fica o empreendedor advertido que antes do corte/comercialização da madeira 
de origem plantada deverá ser providenciado o respectivo registro exigido pela 
Resolução Conjunta SEMAD/IEF nº 1661, de 2012, ou outra norma que porventura 
vier a substitui-la, sob pena de aplicação das sanções administrativas previstas na 
legislação vigente.  

No tocante à compensação ambiental prevista no art.36 da Lei Federal nº 
9.985, de 2000, nota-se que já houve a sua incidência e quitação junto a Gerência 
de Compensação Ambiental do IEF/MG, no licenciamento anterior, com fundamento 
no art.2º do Decreto Estadual nº 45.175, de 2009, atualmente alterado pelo Decreto 
Estadual nº 45.629, de 2011. 

Ainda em relação ao licenciamento anterior (LP+LI) foi verificado o 
descumprimento de algumas condicionantes, o que ensejou na aplicação do Auto de 
Infração nº 96625/2018, nos termos da sanção prevista no art.83, Anexo I do 
Decreto Estadual nº 44.844, de 2008, vigente à época dos fatos. 

Diante das alterações promovidas pela Lei Estadual nº 21.972, de 2015, e das 
competências estabelecidas pelo Decreto Estadual nº 46.953, de 2016, e suas 
alterações, a competência para decidir sobre processos de licenciamento ambiental 
de atividades ou empreendimentos de grande porte e médio potencial poluidor 
(parâmetro da atividade G-01-03-1), enquadrado como classe 4 pela Deliberação 
Normativa COPAM nº 217, de 2017, é do COPAM, através de suas câmaras 
temáticas especializadas.  

Diante do exposto, encerra-se o presente controle processual, não tendo sido 
observado nenhum impedimento de ordem legal que impeça a apreciação pela 
Câmara de Atividades Agrossilvipastoris – CAP, do licenciamento ambiental em 
questão. 

Diante do exposto, encerra-se o controle processual, não tendo sido observado 
nenhum impedimento de ordem legal que impeça a apreciação do pedido de Licença 
de Operação Corretiva do empreendimento em questão. 

 

7. Conclusão  

A equipe interdisciplinar da Supram Jequitinhonha sugere o deferimento desta 
Licença Ambiental na fase de Licença de Operação Corretiva, para o 
empreendimento “Capivara de Minas Participações Ltda – Bloco Felício” para a 
atividade de “Culturas anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos 
agrossilvipastoris, exceto horticultura”, no município de “São Gonçalo do Rio Preto-
MG”, pelo prazo de “10 anos”, vinculada ao cumprimento das condicionantes e 
programas propostos. 

Oportuno advertir ao empreendedor que a análise negativa quanto ao 
cumprimento das condicionantes previstas ao final deste parecer único (Anexo I), 
bem como qualquer alteração, modificação e ampliação sem a devida e prévia 
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comunicação a Supram Jequitinhonha, tornam o empreendimento em questão 
passível de ser objeto das sanções previstas na legislação vigente.  

Ressalta-se que a Licença Ambiental em apreço não dispensa, nem substitui, a 
obtenção, pelo requerente, de outros atos autorizativos legalmente exigíveis.  

A análise dos estudos ambientais pela Superintendência Regional de 
Regularização Ambiental do Jequitinhonha, não exime o empreendedor de sua 
responsabilidade técnica e jurídica sobre estes, assim como da comprovação quanto 
à eficiência das medidas de mitigação adotadas.  

 

8. Anexos 

Anexo I. Condicionantes para Licença de Operação Corretiva da Capivara de Minas 
Participações Ltda 

Anexo II. Programa de Automonitoramento da Capivara de Minas Participações Ltda 

Anexo III. Relatório Fotográfico da Capivara de Minas Participações Ltda  
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ANEXO I 
Condicionantes para Licença de Operação Corretiva da Capivara de Minas 

Participações Ltda 
 

I
tem 

Descrição da Condicionante Prazo* 

01 

Executar o Programa de Automonitoramento, 
conforme definido no Anexo II, demonstrando o 
atendimento aos padrões definidos nas normas 
vigentes.  

Durante a vigência 
da licença 

02 

Apresentar relatórios técnicos e/ou fotográficos, 
comprovando a execução dos planos, programas 
e projetos citados no decorrer do parecer único, 
conforme cronogramas específicos. 

Anualmente, 
durante a vigência 

da licença 

03 

Manter no empreendimento, para fins de 
fiscalização, receituários agronômicos e notas de 
compra e devolução adequada de embalagens 
vazias de agrotóxicos. 

Durante a vigência 
da Licença 

04 

Apresentar cláusula contratual com as empresas 
terceirizadas exigindo a adoção das ações do 
Programa de Priorização e Mobilização da mão 
de obra local. 

30 dias após a 
assinatura do 

contrato 

05 

Manter a estrutura do aeroporto existente na 
zona de amortecimento do Parque Estadual do 
Rio Preto para dar apoio ao Programa de 
Prevenção e Combate a Incêndios Florestais – 
PREVINCÊNDIO instituído pelo IEF. 

Durante a vigência 
da Licença 

06 

Apresentar comprovação da execução de 
manutenção periódica no sistema de contenção 
das águas pluviais (bacias de contenção) dos 
acessos, carreadores e camalhões. 

Anualmente, 
Durante a vigência 

da licença. 

07 

Solicitar junto à SUPRAM autorização para 
manejo de fauna silvestre, juntamente com a 
documentação (ART, CTF) da equipe 
responsável pela execução do programa de 
monitoramento de fauna 

60 dias após a 
concessão da 

Licença 

* Salvo especificações, os prazos são contados a partir da data de publicação 
da Licença na Imprensa Oficial do Estado. 

 
      IMPORTANTE 

Os parâmetros e frequências especificadas para o Programa de 
Automonitoramento poderão sofrer alterações a critério da área técnica da Supram-
Jequitinhonha, face ao desempenho apresentado; 
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Qualquer mudança promovida no empreendimento que venha a alterar a 
condição original do projeto das instalações e causar interferência neste programa 
deverá ser previamente informada e aprovada pelo órgão ambiental. 

 
ANEXO II 

Programa de Automonitoramento da Licença de Operação Corretiva da 
Capivara de Minas Participações Ltda  

1. Monitoramento de água 

Local de amostragem Parâmetro 
Frequência de 

Análise 

Ponto 01 Córrego sem nome 
Coordenadas UTM 23K 

682550/8000637 

DQO, DBO, Oxigênio dissolvido, 
pH, turbidez, sólidos suspensos, 
pesticidas, coliformes 
fecais,coliformes totais, etc 

Anual 

Ponto 02 Montante Córrego 
Palmital 

Coordenadas UTM 23 K 
681262/8000637 

DQO, DBO, Oxigênio 
dissolvido, pH, turbidez, sólidos 
suspensos, pesticidas, 
coliformes fecais,coliformes 
totais, etc 

Anual 

Ponto 03 Córrego Palmital 
Coordenadas UTM 23 K 
681737/8002362 

DQO, DBO, Oxigênio 
dissolvido, pH, turbidez, sólidos 
suspensos, pesticidas, 
coliformes fecais,coliformes 
totais, etc 

Anual 

Ponto 04 Córrego Pururuca 
Coordenadas UTM 23 K 
680500/8002387 

DQO, DBO, Oxigênio 
dissolvido, pH, turbidez, sólidos 
suspensos, pesticidas, 
coliformes fecais,coliformes 
totais, etc 

Anual 

Ponto 05 Córrego Estiva 
Coordenadas UTM 23 K 
677862/8003762 

DQO, DBO, Oxigênio 
dissolvido, pH, turbidez, sólidos 
suspensos, pesticidas, 
coliformes fecais,coliformes 
totais, etc 

Anual 

Ponto 06 Jusante Córrego Pururuca 
Coordenadas UTM 23 K 
681087/8004212 

DQO, DBO, Oxigênio 
dissolvido, pH, turbidez, sólidos 
suspensos, pesticidas, 
coliformes fecais,coliformes 
totais, etc 

Anual 

 

Relatórios: Enviar anualmente a Supram Jequitinhonha os resultados das 
análises efetuadas. O relatório deverá ser de laboratórios em conformidade com a 
DN COPAM n.º167/2011 e deve conter a identificação, registro profissional e a 
assinatura do responsável técnico pelas análises. 

 

Constatada alguma inconformidade, o empreendedor deverá apresentar 
justificativa, nos termos do §2º do art. 3º da Deliberação Normativa nº 165/2011, que 
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poderá ser acompanhada de projeto de adequação do sistema de controle em 
acompanhamento. 

Na ocorrência de qualquer anormalidade nos resultados das análises 
realizadas durante o ano, o órgão ambiental deverá ser imediatamente informado, 
inclusive das medidas de mitigação adotadas. 

 Método de análise: Normas aprovadas pelo INMETRO ou, na ausência delas 
no Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, APHA-AWWA, 
última edição. 

 

2. Resíduos Sólidos  

Enviar anualmente à Supram Jequitinhonha, os relatórios de controle e 
disposição dos resíduos sólidos gerados contendo, no mínimo, os dados do modelo 
abaixo, bem como a identificação e a assinatura do responsável técnico pelas 
informações. 

 

Resíduo Transportador Disposição final 

O

Obs. 
Denominação Origem 

Classe 

NBR 

10.004
1
 

Taxa de 

geração 

kg/mês 

R

Razão 

social 

Endereço 

completo 
Forma

2
 

Empresa responsável 

R

Razão 

social 

Endereço 

completo 

Licenciamento 

ambiental 

Nº 

processo 

Data da 

validade 

(
1
) Conforme NBR 10.004 ou a que sucedê-la. 

(
2
) Tabela de códigos para formas de disposição final de resíduos de origem industrial 

1- Reutilização 

2 - Reciclagem 

3 - Aterro sanitário 

4 - Aterro industrial 

5 - Incineração 

6 - Co-processamento 

7 - Aplicação no solo 

8 - Estocagem temporária (informar quantidade estocada) 

9 - Outras (especificar) 
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Em caso de transporte de resíduos sólidos Classe I - perigosos, deverá ser informado o 

número e a validade do processo de regularização ambiental do transportador. 

Em caso de alterações na forma de disposição final dos resíduos sólidos em relação ao Plano 

de Gerenciamento de Resíduos Sólidos apresentado, a empresa deverá comunicar previamente à 

Supram para verificação da necessidade de licenciamento específico. 

Fica proibida a destinação de qualquer resíduo sem tratamento prévio, em áreas urbanas e 

rurais, inclusive lixões e bota-fora, conforme Lei Estadual nº 18.031/2009. Para os resíduos sólidos 

Classe I – perigosos, e para os resíduos de construção civil, a referida lei também proíbe a disposição 

em aterro sanitário, devendo, assim, o empreendedor cumprir as diretrizes fixadas pela legislação 

vigente quanto à destinação adequada desses resíduos. Os resíduos de construção civil deverão ser 

gerenciados em conformidade com as Resoluções Conama nº 307/2002 e nº 348/2004. 

As doações de resíduos deverão ser devidamente identificadas e documentadas pelo 

empreendedor. Desse modo, as notas fiscais de vendas e/ou movimentação, bem como documentos 

identificando as doações de resíduos poderão ser solicitados a qualquer momento para fins de 

fiscalização. Portanto, deverão ser mantidos disponíveis pelo empreendedor. 
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ANEXO III 

Relatório Fotográfico da Capivara de Minas Participações Ltda  

 

 Foto 01 – Residência do caseiro da fazenda 

 

 

Foto 03. Faixa de vegetação nativa mantida no 
empreendimento 

 

Foto 02. Fossa séptica 

 

 

Foto 04. Galpões de armazenamento de 
insumos 

Foto 03.  --- Foto 04.  --- 
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Foto 05. Estrutura interna galpões de armazenamento       Foto 06. Vista lateral barramento                

                    

Foto 07. Visão geral do empreendimento                                 Foto 08. Corredor ecológico 

 

  

           

 


