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PARECER ÚNICO Nº 0345098/2019 (SIAM) 

INDEXADO AO PROCESSO: PA COPAM: SITUAÇÃO: 

Licenciamento Ambiental 08590/2018/001/2019 Sugestão pelo Deferimento 

FASE DO LICENCIAMENTO: 
LAC2 – Licença Ambiental 
Concomitante – LOC 

VALIDADE DA LICENÇA: 10 anos 

 

PROCESSOS VINCULADOS CONCLUÍDOS:  PA COPAM: SITUAÇÃO: 

Outorga 865/2019 
Renovação automática da 
Portaria 144/2014 até decisão 
do órgão 

Outorga 863/2019 
Renovação automática da 
Portaria 129/2014 até decisão 
do órgão 

Outorga 403/2019 
Renovação automática da 
Portaria 59/2014 até decisão 
do órgão 

Outorga 21082/2014 
Renovação automática da 
Portaria 292/2014 até decisão 
do órgão 

Outorga 21665/2014 
Análise técnica concluída para 
deferimento (renovação da 
Portaria 2300/2009) 

Outorga 1904277/2019 
Portaria (renovação da 
Portaria 2301/2009) 

Outorga 27033/2017 
Análise técnica concluída para 
deferimento 

Outorga 34724/2019 
Análise técnica concluída para 
deferimento 

Outorga 27040/2017 
Análise técnica concluída para 
deferimento 

Outorga 27031/2017 
Análise técnica concluída para 
deferimento 

Outorga 34726/2019 
Análise técnica concluída para 
deferimento 

Outorga 27032/2017 
Análise técnica concluída para 
deferimento 

Outorga 14588/2013 Portaria 372/2018 

Outorga 14589/2013 Portaria 3375/2017 

Outorga 14590/2013 Portaria 3804/2017 

Outorga 14591/2013 Portaria 3805/2017 

Outorga 17687/2013 Portaria 4055/2017 

Certidão de Registro de Uso da Água 17167/2016  Cadastro efetivado 

Certidão de Registro de Uso da Água 17168/2016  Cadastro efetivado 

Certidão de Registro de Uso da Água 17169/2016  Cadastro efetivado 

Certidão de Registro de Uso da Água 17170/2016  Cadastro efetivado 

Certidão de Registro de Uso da Água 71021/2018  Cadastro efetivado 

Certidão de Registro de Uso da Água 17171/2016  Cadastro efetivado 

Certidão de Registro de Uso da Água 2874/2017  Cadastro efetivado 
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Certidão de Registro de Uso da Água 2911/2017  Cadastro efetivado 

Certidão de Registro de Uso da Água 3018/2017  Cadastro efetivado 

Certidão de Registro de Uso da Água 30963/2017  Cadastro efetivado 

 

EMPREENDEDOR: Makoto Edson Sekita e Outros CNPJ: 328.821.579-91 

EMPREENDIMENTO: 
Fazenda Aliança; Novo Horizonte; Lote 33, 
36, 46, 47, 48, 49, 59; denominado Sekita 
Agronegócios 

CNPJ: 328.821.579-91 

MUNICÍPIO(S): Rio Paranaíba e Ibiá/MG ZONA: Rural 

COORDENADAS GEOGRÁFICA 
(DATUM): 

LAT/Y 19°19’38.84” LONG/X  46°09’05.24” 

LOCALIZADO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: 

 INTEGRAL   ZONA DE AMORTECIMENTO   USO SUSTENTÁVEL  x NÃO 

BACIA FEDERAL:  Rio Paranaíba BACIA ESTADUAL: Rio Araguari 

UPGRH:  PN2 SUB-BACIA: 

CÓDIGO: ATIVIDADE OBJETO DO LICENCIAMENTO (DN COPAM 217/2017): CLASSE 

G-01-01-5 
Horticultura (floricultura, olericultura, fruticultura anual, viveiricultura e cultura de ervas 
medicinais e aromáticas)  

4 

G-02-08-9 
Criação de bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos, em regime de 
confinamento  

4 

D-01-13-9 Formulação de rações balanceadas e de alimentos preparados para animais   1 

F-05-05-3 Compostagem de resíduos industriais  3 

G-01-03-1 
Culturas anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, 
exceto horticultura  

2 

G-04-01-4 
Beneficiamento primário de produtos agrícolas: limpeza, lavagem, secagem, 
despolpamento, descascamento, classificação e/ou tratamento de sementes  

3 

F-06-01-7 
Postos revendedores, postos ou pontos de abastecimento, instalações de sistemas 
retalhistas, postos flutuantes de combustível e postos revendedores de combustível de 
aviação  

2 

G-02-07-0 
Criação de bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos, em regime 
extensivo  

2 

G-05-02-0 Barragem de irrigação ou de perenização para agricultura  4 

CONSULTORIA/RESPONSÁVEL TÉCNICO: REGISTRO: 

Água e Terra Planejamento Ambiental Ltda. / Angelo Wander 
Ferreira Teixeira  

CNPJ  04.385.378/0001-01/CREA –MG 
83.806/D, ART. 14201800000004374396 
 

AUTO DE FISCALIZAÇÃO: 109566/2019  DATA: 10/06/2019 

 

EQUIPE INTERDISCIPLINAR MATRÍCULA ASSINATURA 

Ana Cláudia de Paula Dias – Gestora Ambiental 1.365.044-5  

Millene Torres de Oliveira – Técnico Ambiental 1.368.463-4  

Mariane Mendes Macedo 1.325.259-8  

Naiara Cristina Azevedo Vinaud – Gestora Ambiental 1.349.703-7  

Ilídio Lopes Mundim Filho – Técnico Ambiental 1.397.851-5  

De acordo: Rodrigo Angelis Alvarez – Diretor Regional de 
Regularização 

1.191.774-7 
 

De acordo: Wanessa Rangel Alves – Diretora de Controle Processual 1.472.918-0  
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1. Introdução 

 

O presente Parecer Único se refere à análise do processo de solicitação de LAC2 – 

Licença Ambiental Concomitante – LOC do empreendimento Fazenda Aliança; Novo 

Horizonte; Lote 33, 36, 46, 47, 48, 49, 59; denominado Sekita Agronegócios, localizado nos 

municípios de Rio Paranaíba e Ibiá/MG, para as atividades de: horticultura; criação de 

bovinos, em regime de confinamento e extensivo; formulação de rações para animais; 

compostagem de resíduos industriais; culturas anuais; beneficiamento primário de 

produtos agrícolas; postos de abastecimento e barragem de irrigação.  

A formalização no sistema do presente processo, junto à Superintendência 

Regional de Meio Ambiente do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, ocorreu no dia 

08/02/2019, conforme Formulário de Orientação Básica – FOB n° 0284803/2018 A.  

Segundo a Deliberação Normativa n° 217/2017 o empreendimento é enquadrado: 

na classe 4 e de grande porte para  a atividade de “Horticultura (floricultura, 

olericultura, fruticultura anual, viveiricultura e cultura de ervas medicinais e 

aromáticas)”, código G-01-01-5, para o cultivo de 1.653,12 ha; na classe 4 e de grande 

porte para a atividade de “Criação de bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos e 

caprinos, em regime de confinamento”, código G-02-08-9, para o alojamento de 4.600 

animais; na classe 4 e de pequeno porte para a atividade de “Barragem de irrigação ou 

de perenização para agricultura”, código G-05-02-0, para uma área total inundada de 

27,714 ha; na classe 2 e de pequeno porte para a atividade de “Culturas anuais, 

semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto 

horticultura”, código G-01-03-1, para o cultivo de  435,898 ha; na classe 3 e de médio 

porte para a atividade de “Beneficiamento primário de produtos agrícolas: limpeza, 

lavagem, secagem, despolpamento, descascamento, classificação e/ou tratamento 

de sementes”, código G-04-01-4, para o beneficiamento de 84.500 t/ano; na classe 3 e de 

médio porte para a atividade de “Compostagem de resíduos industriais”, código F-05-

05-3, com ocupação de uma área de 5,9618 ha; na classe 2 e de pequeno porte para a 

atividade de “Criação de bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos, em 

regime extensivo”, código G-02-07-0, para a ocupação de uma área de 276,3839 ha; na 

classe 1 e de médio porte para a atividade de “Formulação de rações balanceadas e de 

alimentos preparados para animais”, código D-01-13-9, com capacidade instalada de  95 

t/dia e na classe 2 e de pequeno porte para a atividade de “Postos revendedores, postos 

ou pontos de abastecimento, instalações de sistemas retalhistas, postos flutuantes 
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de combustível e postos revendedores de combustível de aviação”, código  F-06-01-7, 

com capacidade de armazenamento de 15 m3. 

Nos dias 03 e 04/06/2019 foram realizadas pela equipe técnica da SUPRAM TMAP 

vistorias/fiscalizações no empreendimento, conforme Auto de Fiscalização n° 

109566/2019, com o intuito de subsidiar a análise técnica, sendo observadas todas as 

instalações do empreendimento, as áreas destinadas às atividades produtivas, medidas de 

controle e mitigação dos impactos ambientais gerados, reserva legal e áreas de 

preservação permanente. 

Foram protocolizadas informações complementares aos estudos ambientais 

apresentados, conforme R0082066/2019 (10/06/2019). 

O empreendimento está operando por meio de um Termo de Ajustamento de 

Conduta – TAC, firmado com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável – SEMAD, representada pela SUPRAM TMAP, em 05/04/2018.  

O Estudo de Impacto Ambiental – EIA, o Relatório de Impacto Ambiental – RIMA e 

o Plano de Controle Ambiental – PCA foram elaborados por uma equipe multidisciplinar 

coordenada pelo engenheiro agrônomo Angelo Wander Ferreira Teixeira, CREA MG 

83.8096/D, ART 14201800000004374396.  

Foi publicado na Imprensa Oficial de Minas Gerais que os estudos encontravam-se a 

disposição dos interessados na SUPRAM TMAP, conferindo-lhes também a oportunidade 

de requererem a realização de audiência pública, conforme DN COPAM nº 12/94, porém 

não houve solicitação para realização da mesma. 

O empreendedor apresenta inscrição no Cadastro Técnico Federal – CTF/APP – 

IBAMA de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, sob 

o registro n° 1326166. 

As informações aqui descritas foram extraídas dos estudos ambientais 

apresentados, por constatações em vistoria realizada pela equipe técnica da SUPRAM 

TMAP e por informações complementares. 

 

2. Caracterização do Empreendimento 

 

O empreendimento é composto por 67 matrículas, divididas em duas unidades de 

produção, contemplando áreas próprias, arrendadas e em parceria. A unidade 1 é 

composta pelas propriedades denominadas Lote 46 e Lote 33 (denominação dada através 

do Programa de Assentamento Dirigido do Alto Paranaíba – PADAP) e a Unidade 2 é 

composta pelas fazendas Aliança, Novo Horizonte, Toca do Zorro e Marambeira.  
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O empreendimento está localizado na zona rural dos municípios de Rio 

Paranaíba/MG e Ibiá/MG, tendo como pontos de referência as coordenadas geográficas 

WGS 84: 19°19’38.84” S. e 46º09’05.24” W. (FIGURA 1). 

 

Figura 1. Vista aérea da propriedade (área aproximada). Fonte: Google Earth (30/05/2019) 

 

A área total do empreendimento é de 3.497,2328 ha, estando distribuída, por 

matrícula, conforme descrito nas Tabelas 1, 2 e 3. 

 

Tabela 1. Descrição das glebas de propriedade da Sekita Agronegócios. 

ÁREAS SEKITA 

Denominação comum Matrícula Nome do imóvel Área Proprietário 

Faz. Aliança 

1228 Fazenda Morro Branco 52,4539 Makoto 

2203 Fazenda Morro Branco 43,3039 Makoto 

6476 Fazenda Olhos D'Água 30,0000 Makoto 

7937 Lote 20 43,3145 Dinarte 

Faz. Novo Horizonte 

3829 Fazenda Aliança II 120,5125 Sebastião Ivonel 

8280 Fazenda Olhos D'Água 69,0000 Makoto 

9515 Fazenda Olhos D'Água 65,5500 Makoto 

Lote 33 

4022 Lote 33 74,9833 Adriano Sekita 

4025 Lote 33 84,5500 Andreia Sekita 

4264 Lote 33 9,5767 Andreia Sekita 

Lote 46 
13834 Lote 113-A 64,7000 Makoto 

4185 Lote 46 65,3257 Renê Antônio 
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7286 Lote 47 115,0626 Makoto 

14439 Lote 46-A 81,0000 Makoto Sekita 

Marambeira 27868 Fazenda Paraíso 21,4833 Jorge Okuyama 

Toca do Zorro 
4075 Fazenda Aliança I 41,6912 Makoto 

14062 Fazenda Aliança II 13,9341 AFAL 

Fonte: EIA (2019) 

 

Tabela 2. Descrição das glebas que possuem contrato de parceria. 

CONTRATO DE PARCERIA 

Denominação comum Matrícula Nome do imóvel Área Proprietário 

Faz. Aliança 

14234 Lote 20 54,8728 AFAL 

14235 Fazenda Morro Branco 33,0500 AFAL 

14240 Lote 20 13,5000 AFAL 

14243 Fazenda Aliança I 136,4219 AFAL 

14278 Fazenda Aliança I 45,5764 AFAL 

14301 Fazenda Aliança I 45,5764 AFAL 

14242 Fazenda Aliança III 152,0552 AFAL 

Faz. Novo Horizonte 

47 Fazenda Morro Branco 36,3000 AFAL 

14361 Fazenda Olhos D'Água 118,3541 AFAL 

4829 Fazenda Paraíso 20,8000 AFAL 

5036 Fazenda Paraíso 42,2480 AFAL 

13046 Fazenda Aliança IV 125,0978 AFAL 

14431 Fazenda Paraíso 69,3520 AFAL 

17782 Fazenda Paraíso 180,0000 AFAL 

27866 Fazenda Paraíso 90,0000 AFAL 

18394 Fazenda Paraíso 70,5000 AFAL 

Lote 33 4028 Lote 33 84,5500 AFAL 

Lote 46 

21 Lote 59 186,2500 AFAL 

3825 Lote 59 15,0000 AFAL 

3849 Lote 46 e 49 39,5273 AFAL 

3850 Lote 46 e 49 39,5273 AFAL 

3851 Lote 46 e 49 39,5273 AFAL 

3871 Lote 59 11,0000 AFAL 

4593 Lote 59 20,0000 AFAL 

7837 Lote 46-A 15,0000 AFAL 

Marambeira 

14041 Lote 14 23,5000 AFAL 

18335 Fazenda Marambeira 42,7654 AFAL 

18481 Fazenda Marambeira 13,4300 AFAL 

18517 Fazenda Marambeira 60,1000 AFAL 

18518 Fazenda Marambeira 56,6177 AFAL 

20002 Fazenda Marambeira 8,0000 AFAL 
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20338 Fazenda Marambeira 4,2000 AFAL 

20339 Fazenda Marambeira 14,2000 AFAL 

20340 Fazenda Marambeira 8,5000 AFAL 

Toca do Zorro 7935 Fazenda Olhos D'Água 36,3000 AFAL 

Fonte: EIA (2019) 

 

Tabela 3. Descrição das glebas arrendadas da Sekita Agronegócios. 

ÁREAS ARRENDADAS 

Denominação comum Matrícula Nome do imóvel Área Proprietário 

Lote 46 2156 Lote 48 179.84,05 Celso Sasaki 

José Marcos 2453 Fazenda Olhos D'Água 66,5693 José Marcos 

José Maria 12458 Fazenda Olhos D'Água 121,0344 José Maria Ribeiro* 

Zeni 

4255 Lote 49 43,0000 Zeni Gabriel 

4818 Lote 49 15,0000 Zeni Gabriel 

4277 Lote 49 110,8931 Sidarta 

4873 Lote 49 25,0000 Sidarta 

Fonte: EIA (2019) 

 

Além das propriedades destinadas para uso agropecuário, o empreendimento 

possui outras propriedades, áreas não contíguas às mencionadas anteriormente, 

destinadas à compensação de reserva legal (TABELA 4). 

 

Tabela 4. Matrículas destinadas às áreas de Reserva Legal. 

ÁREAS DE RESERVA LEGAL 

Denominação comum Matrícula Nome do imóvel Área Proprietário 

Fazenda São João 

4147 Fazenda São João 8,0000 AFAL 

4148 Fazenda São João 8,0000 AFAL 

4149 Fazenda São João 8,0000 AFAL 

Fazenda Areia 4212 Fazenda Areia 43,2350 Katsuji Sekita 

Fazenda Paraíso 18197 Fazenda Paraíso 13,6867 AFAL 

Fazenda São José 22633 Fazenda São José 52,0000 Hélio Sasaki 

Fazenda Pederneiras 
24394 Fazenda Pederneiras 30,1600 Eric / Rômulo / Igor 

24395 Fazenda Pederneiras 4,8400 Eric / Rômulo / Igor 

Fonte: EIA (2019) 

 

O uso e ocupação do solo no empreendimento ocorrem conforme demostrado na 

Tabela 5. 
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Tabela 5. Uso e ocupação do solo no empreendimento. 

 

Na área da Sekita Agronegócios há uma faixa de servidão da CEMIG sobreposta 
ao uso do solo, com área de 4,1744 ha. Fonte: EIA (2019) 

 
A sociedade Makoto Edison Sekita e Outros, que utiliza o nome fantasia de Sekita 

Agronegócios, é constituída por 44 sócios, regidos por contrato social, que tem como 

finalidade distribuir/partilhar/dividir direitos e obrigações entre os sócios. 

O empreendimento conta com as seguintes estruturas de apoio, conforme descrito 

no EIA (2019): galpão de adubo (5); oficina (3), borracharia (1), escritório (4); refeitório (3), 

galpão de uso diverso (5), casa de funcionário (16), barracão para secagem de alho (12), 

almoxarifado (5), almoxarifado/defensivos (2), lavador de veículos (4), depósito de óleo (1), 

casa sede (1), galpão de alho (1), lavanderia de EPIs (1), piscinão (14), sistema de 

tratamento de dejetos (1) – biodigestores e lagoas –, lagoas de decantação (águas 

residuárias do beneficiamento), estábulo (1), galpão de máquinas (3), área de 

abastecimento (2), área de confinamento – Compost barn (3), barracão free stall (7), área 

de ordenha (2), casa de bombas (7), casa de energia (1), casa alta tensão (2), balança (1), 

curral para confinamento (1), curral (1), estrutura para TMT (2), depósito de resíduos 

sólidos (1), barracão de câmaras frias (3), galpão de beneficiamento (2), bezerreiro (2), 

fábrica de ração (2), separador de sólidos (1), área de preparo de calda para pulverização 

(1). 
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As atividades desenvolvidas no empreendimento são: horticultura, explorada numa 

área de 1.653,12 ha; bovinocultura, em regime de confinamento, com 4.600 animais 

alojados e em regime extensivo com 550 animais alojados numa área de pastagem de 

276,3839 ha; formulação de rações para animais, com preparo de 95 t/dia; compostagem 

de resíduos industriais, numa área de 5,9618 ha; culturas anuais, exploradas numa área 

de 435,898 ha; beneficiamento primário de produtos agrícolas, com capacidade instalada 

de 84.500 t/ano; postos de abastecimento, com capacidade de armazenamento de 15 m3 e 

barragem de irrigação, com área total inundada de 27,714 ha.  

A fazenda possui veículos, máquinas e implementos, tais como: ancinho (2), arado 

(7), caminhão (25), caminhonete (12), carregadeira (5), carreta (28), colheitadeira (16), 

empilhadeira (7), enxada (2), espalhador (4), fresadora (2), grades (12), guindaste (5), 

lâmina (5), mini pá carregadeira (3), motocicleta (13), ônibus (4), plantadeira (10), 

plataforma (12), pulverizador (15), roçadeira (3), rotocanteiradeira (5), scraper (11), 

segadora (3), semeadora (3), subsolador (4), sulcador (2), tanque (8), trator (53), trincha 

(3), adubadeira (17), outros (120).  

Os processos produtivos das atividades principais conduzidas no empreendimento 

são descritos a seguir: 

 

- Horticultura: 

São cultivadas as culturas de batata, cenoura, alho, beterraba e repolho, numa área 

de 1.653,127 ha, em regime irrigado, em sistema rotacionado com as culturas anuais. 

A época de plantio varia com a cultura, sendo normalmente em: plantio de fevereiro 

a abril (alho – ciclo de 120 dias); durante todo o ano, plantios semanais e colheitas diárias 

(cenoura – ciclo de 115 dias); plantio de abril a junho (beterraba – ciclo de 90 a 120 dias); 

no inverno e no verão (repolho – ciclo de 70 a 90 dias); plantio de novembro a janeiro 

(batata – ciclo de 90 dias). 

De um modo geral, o processo produtivo destas culturas envolve, sendo que 

algumas etapas dependem do tipo de cultura: o preparo do solo (aração, subsolagem, 

gradagem, nivelamento, encanteiramento), com uso de máquinas e implementos agrícolas; 

a aplicação de fertilizantes – adubação; a aplicação de corretivo – calagem; o plantio 

(mecanizado e manual) – consumo de sementes, mudas, tubérculos e bulbilhos; a 

irrigação; a aplicação de agrotóxicos – herbicidas, inseticidas, fungicidas, nematicidas para 

controle de invasoras, pragas, doenças e nematoides –; tratos culturais; a colheita 
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(mecanizada e manual) e o pós colheita (especificado no item sobre beneficiamento de 

produtos agrícolas) (FIGURA 2). 

 

 

Figura 2. Processo produtivo da horticultura 
Fonte: EIA (2019) 

 

Procurando aplicar uma menor quantidade de defensivos agrícolas, principalmente 

nematicida, fungicida e bactericida, a Sekita Agronegócios aderiu ao uso de um controlador 

biológico, denominado TMT. Esse produto biológico utiliza água, farinha de osso, farinha 

de trigo, farelo de trigo, ração de peixe, melaço de cana, carvão mineral e ovos. As 

bactérias estão na farinha de osso, o carvão é um purificador de patógeno, os demais 

ingredientes são os alimentos dessas bactérias. A mistura fica aerando por 36 horas e o 

produto está pronto para uso. A dosagem utilizada é, em média, 20 L/ha. 

Em média a produtividade é de: 18.000 Kg/ha (alho cultivado em 350 ha); 1.880 

caixas/ha a 2.800 caixas/ha (cenoura cultivada em 880 ha); 85 t/ha (beterraba cultivada em 

300 ha); 4.100 caixas/ha no inverno e 4.500 caixas/ha no verão (repolho cultivado em 400 

ha); 30 t/ha (batata cultivado em 350 ha). 

 

- Cultivo de culturas anuais 

São cultivadas: milho, milheto, tifton, aveia, crotalária e triticale, em regime de 

sequeiro e irrigado, em sistema rotacionado com as hortícolas. Essas culturas são 

cultivadas para atender a demanda dos animais em confinamento, além de serem 

consideradas como culturas de rotação com as hortícolas. 

O plantio pode ser direto ou convencional, ocorrendo no mês de outubro, podendo 

se estender até janeiro.  

O processo produtivo envolve: o preparo do solo, com uso de máquinas e 

implementos agrícolas – no caso de plantio direto dispensa as etapas de aração e 
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gradagem –; a aplicação de fertilizantes – adubação; a aplicação de corretivo – calagem; o 

plantio (mecanizado) – consumo de sementes e mudas; a aplicação de agrotóxicos – 

herbicidas, inseticidas, fungicidas, para controle de invasoras, pragas e doenças – e a 

colheita (mecanizada). Na propriedade é produzido feno para o consumo interno – 

alimentação animal. 

 

No empreendimento existe uma área cultivada com eucalipto, sem fins comerciais, 

de 14,76 ha, sendo utilizado na construção e reformas das estruturas de beneficiamento. 

 

O empreendedor deverá adotar/manter práticas conservacionistas de rotação 

de culturas e plantio direto, dentre outras, visando à garantia da manutenção das 

características e propriedades do solo. 

O uso racional de defensivos agrícolas (agrotóxicos) deve ser uma prática no 

empreendimento, com adoção do MID (Manejo Integrado de Doenças) e MIP (Manejo 

Integrado de Pragas), sempre que possível. 

 

-Barragem de irrigação  

No empreendimento Sekita Agronegócios existem 8 barragens para fins de 

irrigação, sendo quatro localizadas no rio São João (córrego Vertente), uma barragem no 

afluente do córrego dos Ferreiros, uma barragem no córrego Olhos D’água e duas no 

ribeirão Paraíso. A área total inundada dos barramentos, dentro do perímetro do 

empreendimento, equivale a 27,7138 ha. 

A irrigação das culturas anuais e hortícolas é feita por meio de pivô central, sendo 

instalados 47 pivôs nas propriedades constituintes do empreendimento.  

Os barramentos que a Sekita Agronegócios faz uso das captações estão descritos 

no item 4. 

 

-Beneficiamento primário de produtos agrícolas 

No empreendimento são beneficiados: alho, cenoura, beterraba e batata, com uma 

produção anual de 84.500 toneladas. 

O repolho não é beneficiado na propriedade; os produtos que não atingem padrão 

para comercialização são deixados no campo e os demais são armazenados em câmara 

fria. 
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-Beneficiamento do alho: 

O beneficiamento do alho é realizado em três etapas, que consistem em 

beneficiamento, classificação e embalagem. Todo o processo é realizado em um único 

galpão. No empreendimento, a produção média anual de alho é de 9.000 toneladas. 

 

Inicialmente, é feita a cura do alho no campo (3 a 5 dias) nas leiras/camalhões e 

continua em barracões (20 a 50 dias), as etapas seguintes são: recepção, classificação 

dos bulbos, armazenamento (por um período de 6 a 8 meses a 0 °C e 70-75% de umidade 

relativa), toalete, embalagem e escovação, pesagem e expedição. (FIGURA 3). 

 

 
 

Figura 3. Etapas do processo de beneficiamento do alho. Fonte: EIA (2019). 
 

No empreendimento é feita a seleção de lotes para a produção de sementes, sendo 

separado, em média, 2.500 Kg/ha no momento da classificação. Para o alho semente é 

feito o processo de vernalização – armazenamento em câmara fria por 40 a 50 dias antes 

do plantio. 

 

-Beneficiamento da cenoura 

No campo, são feitas as retiradas das ramas e talos e uma seleção prévia das 

cenouras, sendo descartadas as que não apresentam padrão para comercialização. A 

produção média anual de cenoura é de 36.000 toneladas. 

No galpão de beneficiamento é feita a lavagem, com escovas em formato de 

cilindros, classificação, resfriamento (hidrocooler) e expedição. (FIGURA 4). 



 

 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Subsecretaria de Regularização Ambiental - SURAM 
Superintendência Regional de Meio Ambiente do Triângulo Mineiro e Alto 
Paranaíba 

 

0345098/2019 
11/06/2019 

Pág. 13 de 59 

 

Praça Tubal Vilela, nº 03, Centro, Uberlândia, MG, CEP: 38400-186 
Telefax: (34) 3088-6400 

 

Figura 4. Etapas do processo do beneficiamento de cenoura. 
Fonte: EIA (2019) 

 

-Beneficiamento da beterraba 

No campo, é feita a retirada dos talos e descarte das raízes fora do padrão 

comercial, posteriormente, são encaminhadas para o beneficiamento: limpeza (lavagem), 

classificação, armazenamento (câmara fria a 3 a 8 °C) embalagem e expedição. (FIGURA 

5). O armazenamento pode ocorrer após a pré-classificação ou após a colheita. A 

produção média anual é de 24.000 toneladas. 

 

Figura 5. Etapas do processo de beneficiamento da beterraba 
Fonte: EIA (2019) 

 

-Beneficiamento da batata 

Após colheita, as batatas passam pelas etapas de lavagem, onde é feita também a 

retirada de tubérculos com qualidade inferior, classificação, armazenamento, embalagem e 

expedição (FIGURA 6). A produção média anual é de 15.000 toneladas.  
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Figura 6. Etapas do processo do beneficiamento da batata. 
Fonte: EIA (2019) 

 

-Pecuária . 

O gado leiteiro, 4.000 animais da raça holandesa pura, é confinado no sistema de 

Free Stall e Compost Barn, sendo o primeiro formado por um galpão com baias 

individualizadas e camas de maravalha (composto orgânico), corredores de acesso, pistas 

de trato, controle das condições de ambiente e deposição de dejetos em corredor (fosso), 

e o segundo formado por um galpão pré-fabricado de concreto com pista de trato, 

presença de cama de esterco (composto orgânico), disposição de bebedouros e sistema 

de ventilação de ar. O empreendimento possui 7 barracões Free Stall e 3 barracões 

Compost Barn, há também o setor denominado Centro de Manejo, local destinado ao 

casqueamento, reprodução e verificação da sanidade dos animais. 

Para a reprodução dos animais via transferência de embriões, o empreendimento 

possui 550 receptoras, criadas em sistema extensivo ou semiextensivo, locadas em 

piquetes de tifton, com recebimento da sobra da dieta das vacas de leite. 

 A ordenha é feita mecanicamente em 3 turnos de 6 horas, com uma produção 

média diária de 55.000 L de leite. A ordenha é realizada com 1.500 animais. 

O resfriamento do leite ocorre após a ordenha (4° C). O empreendimento possui 2 

tanques de 10.000 litros e 1 tanque de 4.200 litros. O leite é destinado à fábrica de leite da 

Itambé através de carretas estacionárias de 35.000 litros, terceirizadas. O carregamento é 

feito por 3 carretas a cada dois dias. A limpeza da estrutura é feita automaticamente, 

utilizando produtos ácidos, alcalinos e sanitizantes, com uma frequência diária de 3 vezes. 

A alimentação das bezerras é à base de leite natura, leite em pó, ração a base de 

milho e farelos de trigo e soja. As novilhas se alimentam de silagens de milho e tifton, 

ração a base de milho e farelo de soja. A alimentação das vacas, além das silagens de 

milho e tifton, ração a base de milho e farelo de soja, compreende polpa cítrica e caroço de 

algodão. 
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Atualmente, não há gado de corte no empreendimento, o sistema extensivo e 

semiextensivo é utilizado com as receptoras (vacas neloradas), conforme mencionado 

anteriormente. O rebanho é conduzido numa área de 276,3839 ha, esta área inclui os 

piquetes onde ficam o rebanho e as áreas com capim tifton, que é usado na produção do 

feno.  

O manejo consiste na aquisição de novilhas ou bezerras pós desmame de 

propriedades idôneas da região e criadas até adquirirem tamanho e qualidade do corpo 

lúteo, pois é nele que se dá o desenvolvimento embrionário e a manutenção da prenhez. 

Estando aptas à receberem o embrião, dá-se o procedimento da transferência, caso 

contrário é feito o descarte da novilha. Em seguida, o novo rebanho é adquirido, devendo 

ser vacinados (vermifugação, raiva, aftosa, entre outras.), além da locação em áreas de 

pastagem, que varia entre o peso dos animais. Ao ocorrer nascimentos, as bezerras que 

nascem são retiradas das mães e criadas em bezerreiros. As mães podem retornar ao 

ciclo de receptoras ou então serem descartadas, situação que depende de avaliação do 

médico veterinário. (FIGURA 7) 

 

Figura 7. Processo produtivo de bovinos de corte. 
Fonte: EIA (2019) 

 

O empreendedor deve promover a retirada constante dos dejetos da 

bovinocultura, destinando-os para a compostagem, a fim de prevenir à infestação e 

proliferação da mosca de chifre, que utiliza este material orgânico para sua 

reprodução. 

 

-Compostagem 

O processo de compostagem é feito a partir dos resíduos orgânicos oriundos do 

beneficiamento dos produtos hortícolas e dos dejetos da bovinocultura.  
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Os resíduos sólidos são dispostos no pátio de compostagem, distribuído em leiras 

de 1 metro de largura por 1,80 metros de altura, em uma área de 5,9618 ha. Esse material 

é periodicamente revolvido, sendo duas vezes ao dia. Eventualmente, o composto é 

umidificado, até que o processo seja finalizado. O processo total, até o ponto de utilização, 

dura entre de 35 a 45 dias. O composto orgânico final é utilizado para a o conforto animal e 

adubação orgânica das culturas. 

Semanalmente, é descarregado no pátio, em média, 350 toneladas de resíduos 

orgânicos. A produção média de composto orgânico é de 400 toneladas, de 15 em 15 dias. 

 

-Formulação de rações 

A formulação de ração para animais é desenvolvida para atender exclusivamente 

os animais bovinos próprios, aqueles locados no interior do empreendimento, não havendo 

comercialização desse produto. 

São produzidas diariamente, aproximadamente, 95 toneladas de ração para 

atender a dieta dos bovinos leiteiros, em diferentes níveis de produção e faixa etária. Os 

produtos concentrados que compõem a ração não são produzidos no empreendimento, 

são adquiridos por meio de cotação.  

A mistura dos ingredientes se dá dentro do vagão forrageiro, com fornecimento 

direto aos animais, variando as dietas de acordo com a categoria de cada lote.  

Os ingredientes presentes na ração produzida são: fubá de milho, farelo de soja, 

farelo de soja Soypass, caroço de algodão, polpa cítrica, farelo de trigo, núcleo mineral, 

gordura de palma, ureia e aditivos.  

A silagem de milho, capim Tifton 85 pré-secado, feno de capim Tifton 85 e palha de 

aveia são os chamados produtos volumosos. Estes são produzidos na fazenda, e consiste 

em determinação do ponto de colheita, acompanhamento dos processos e armazenagem. 

 

No empreendimento existem dois pontos distintos de abastecimento, com 

capacidade de armazenagem de 15 m³, cada tanque, cuja finalidade é atender os veículos, 

caminhões, ônibus e máquinas agrícolas do empreendimento. Os tanques possuem bacias 

de contenção, as áreas de abastecimento possuem pisos impermeabilizados com 

canaletas de drenagem conectadas à caixa separadora de água e óleo – CSAO.  

Existe uma área de cascalheira, localizada nas coordenadas geográficas WGS 84: 

19°24’28.86” S. e 46°17’19.91” W., cuja exploração é para fins de uso interno – reforma de 

estradas. 
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As atividades são conduzidas por funcionários fixos e temporários, sendo 1.100 

funcionários fixos, com carga horária de 44 horas semanais. O horário de trabalho, exceto 

da bovinocultura, ocorre semanalmente (segunda a sexta-feira) das 07:00h às 11:00h no 

período da manhã e à tarde das 12:12h às 17:00h, não havendo expediente aos sábados. 

Os funcionários possuem, aproximadamente, 1 hora de almoço, que é servido no 

empreendimento. A maioria dos funcionários reside no município de São Gotardo, 1.046, e 

12 funcionários residem no empreendimento.  

O fornecimento de energia elétrica é realizado pela Companhia Energética de 

Minas Gerais (Cemig). O empreendimento conta com 54 instalações de energia, além da 

produção de energia elétrica proveniente do biodigestor. 

 

3. Caracterização Ambiental 

 

A área de influência indireta (AII) para os meios físico e biótico abrange parte da 

bacia hidrográfica do rio São João, que é uma sub-bacia do rio Araguari. Para o meio 

socioeconômico, considerou-se os municípios de Rio Paranaíba, Ibiá e São Gotardo – MG. 

A área de influência direta (AID) para o meio socioeconômico corresponde: à ADA e 

às comunidades próximas ao empreendimento, compreendendo a vila de Guarda dos 

Ferreiros e o povoado de Alto dos Quilombos. Para os meios físicos e bióticos, a AID 

corresponde às áreas adjacentes à ADA que possuem remanescentes de vegetação e 

outros elementos naturais considerados significativos. 

A área diretamente afetada (ADA), referente aos meios físico, biótico e 

socioeconômico, corresponde a toda a extensão da propriedade, onde são conduzidas as 

atividades do empreendimento, com a ocorrência dos impactos gerados pelas operações 

com as máquinas e equipamentos agrícolas, movimentação de caminhões, fluxo de 

pessoas e uso dos recursos naturais locais. 

O diagnóstico ambiental descrito neste item, de forma resumida, foi todo extraído 

do EIA/RIMA (2019) apresentado. 

 

3.1 Meio físico 

O empreendimento localiza-se na mesorregião do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba. 

Destacam-se no Triângulo Mineiro, as rochas sedimentares, como os arenitos da Bacia do 

Paraná, que encobrem quase toda a área. Intercalam-se rochas magmáticas da Formação 

Serra Geral, cuja ocorrência é comum nos fundos de vale de afluentes dos rios Paranaíba 

e Grande. As litologias presentes nos topos das chapadas e nas planícies aluviais 
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compreendem coberturas detríticas. A mesorregião do Alto Paranaíba em sua porção 

central é caracterizada por rochas do Grupo Araxá, Canastra e outras, incluídas no 

domínio da Faixa Brasília. 

Na AII verificam-se sete diferentes unidades geológicas, dentre as quais duas 

abrangem a maior parte (64%): Grupo Canastra – Unidade Inferior (NP1ci) e Cobertura 

Detrítica Laterítica (NdI); em menores porções, cerca de 36%, afloram as outras rochas. 

Na ADA afloram cinco unidades geológicas, com predomínio da Coberturas Detríticas 

Lateríticas (Ndl), que correspondem a 82%. O Grupo Canastra – Unidade Inferior (NP1ci) e 

Grupo Mata da Corda – Indiviso (K2mc) estão presentes em cerca de 12% da área. Em 

uma pequena porção (6%) da área afloram litologias do Grupo Canastra – Unidade 

Superior, Grupo Bambuí – Formação Serra da Saudade (NP2ss) e do Grupo Ibiá – Indiviso 

(NPi). 

A região de localização da Sekita Agronegócios encontra-se inserida em três 

domínios geomorfológicos: Domínio das Unidades Denudacionais em Rochas Cristalinas 

ou Sedimentares (II), Domínio das Unidades Denudacionais em Rochas Sedimentares 

Litificadas (III) e Domínio dos Relevos de Aplainamento (V).  

Na ADA, em quase sua totalidade (92,4%), apresentam características 

geomorfológicas de Chapadas e Platôs. Em porções menores, localizadas no sudoeste da 

propriedade, observa-se o Domínio de Morros e de Serras Baixas e o Domínio de Colinas 

Amplas e Suaves. 

A região do Cerrado brasileiro apresenta, aproximadamente, 46% da sua área 

recoberta por Latossolos. Na AII, foram identificadas três classes pedológicas, com 

destaque para Cambissolo Háplico Tb distrófico (CXbd), 67,3% da área; Latossolo 

Vermelho distrófico (LVd), que compreende a região leste e pequenas porções no extremo 

oeste da AII, recobrindo 29,5% da área total e em menor proporção (3,2%) e Latossolo 

Vermelho-Amarelo distrófico (LVAd), que abrange o extremo leste da AII. Na ADA há o 

predomínio do Cambissolo Háplico Tb distrófico (CXbd), abrangendo a região sudoeste da 

propriedade (50,1%), o Latossolo Vermelho distrófico (LVd) está presente na porção 

nordeste das áreas do empreendimento (41,5%) e, no extremo leste, observa-se pequenas 

manchas de Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico (LVAd) – (8,3%). 

Quanto aos domínios hidrogeológicos, a AII compreende, em sua grande parte, 

subdomínio metasedimentos/metavulcânica (60,76%) e subdomínio poroso/fissural 

(38,66%), em uma pequena região ocorrem formações cenozoicas (0,58%). O domínio 

hidrogeológico dos metassedimentos-metavulcânicas ocorrem em 7,6% da ADA; reúnem 

nesse domínio litotipos como filitos, metarenito, mica xisto, grafita xisto, sericita xisto, 
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calcário, ardósia, metassiltito, matargilito, que estão relacionados ao aquífero fissural, que 

apresenta média a baixa favorabilidade hidrogeológica. 

O clima da região é caracterizado como sendo temperado úmido com inverno seco 

(Cw – classificação de Koppen), estando o empreendimento numa região de transição 

entre dois subgrupos climáticos (Cwa e Cwb), com inverno seco e verão chuvoso, com 

precipitação acumulada, média anual, de 1.574 mm e umidade relativa do ar, média anual, 

de 70%. Em relação à temperatura, a máxima fica em torno de 22 °C e a mínima em torno 

de 17,5 °C.  

O empreendimento está localizado na Região Hidrográfica do Paraná, que 

compreende a bacia hidrográfica do rio Paranaíba – Unidade de Planejamento e Gestão de 

Recursos Hídricos do Rio Araguari – UPGRH – PN2. A AII foi estabelecida como sendo 

parte da bacia hidrográfica do rio São João, sub-bacia do rio Araguari, sendo os principais 

afluentes do rio São João, localizados próximos ao empreendimento: ribeirão dos 

Ferreiros, córrego dos Patos e córrego Olhos D’água, além desses, há nascentes no 

entorno do empreendimento. Os corpos hídricos existentes na ADA são: córrego Olhos 

D’água, ribeirão dos Ferreiros, córrego dos Patos e ribeirão Paraíso e ainda nascentes de 

corpos d’água existentes no empreendimento. 

 

3.2 Meio biótico 

                  3.2.1 Flora 

A região do Rio Paranaíba e Ibiá está inserida no Bioma Cerrado, que apresenta as 

formações: campo limpo, campo sujo, campo cerrado, cerradão, mata seca e mata ciliar, 

ocupando em Minas Gerais 46% do território. 

Na AII e AID, o levantamento da flora regional foi feito por meio de dados 

secundários disponíveis em pesquisas, software e publicações diversas. Na ADA, o 

levantamento da flora foi feito com base em dados primários, pelo método de amostragem 

casual, com o estabelecimento de 43 parcelas de 20 x 25 m, como unidades amostrais.  

Na região da AII constatam-se formações campestres (campo e campo rupestre), 

savânicas (cerrado) e florestais (floresta estacional semidecidual montana). Os 

remanescentes nativos na área do empreendimento são representativos de campo (limpo 

e sujo), cerrado (ralo, típico e denso) e florestais, em geral, concentradas as margens dos 

cursos hídricos, sendo características de mata de galeria e demais florestas estacionais 

semideciduais montana.  

Na ADA, as fitofisionomias que apresentam maior cobertura do solo são: campo 

limpo e sujo, cerrado ralo, típico e denso, seguida pelas formações florestais e áreas em 
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processo de regeneração. As formações campestres na paisagem apresentam predomínio 

de espécies herbáceas e algumas arbustivas, sem árvores na paisagem. 

Foi constatado que o empreendimento possui remanescentes nativos em ótimo 

estado de preservação, possuindo espécies botânicas representantes de diferentes 

fitofisionomias do bioma Cerrado. 

No total foram registrados 1.787 indivíduos arbustivos-arbóreos, pertencentes a 84 

espécies, distribuídos em 66 gêneros e 35 famílias botânicas. As famílias de maior riqueza 

de espécies foram: Fabaceae (22), seguida por Annonaceae (5) e Myrtaceae (4).  

Do total de famílias relacionadas, 26 (74%) apresentam pelo menos uma espécie 

com indicação de valor econômico. Do total de indivíduos identificados a espécie Dicksonia 

sellowiana Hook. (xaxim) está categorizada sob o status de extinção e/ou vulnerabilidade 

pelo IUCN (2009) e MMA (2014). Em geral, as espécies identificadas ainda não estão 

categorizadas (-) e/ou não avaliadas (NE), outras são classificadas como menos 

preocupante (LC). Das espécies amostradas, o total de 13 espécies estão listadas como 

endêmicas. Contudo, cabe lembrar que, no estado de Minas Gerais, as espécies Caryocar 

brasiliense Cambess. (pequi), Handroanthus serratifolius (Vahl) S.Grose (ipê-amarelo) e 

Tabebuia caraiba (Mart.) Bureau (caraíba) são registradas como imune de corte pela Lei nº 

20.308, de 27 de julho de 2012. A espécie Astronium fraxinifolium Schott (gonçalo-alves) 

também está protegida pela Portaria Normativa nº 83, criada em 26 de setembro de 1991. 

 As espécies Xylopia sericea A.St.-Hil. (pindaíba – 308 ind.) e Qualea grandiflora 

Mart. (pau-terra – 151 ind.) detêm 26% do número total de indivíduos levantados. 

Em relação à diversidade, os dados mostraram alta diversidade de espécies para a 

área em estudo. 

A Qualea grandiflora Mart. (pau-terra) apresentou os maiores padrões de valores 

para os parâmetros de área basal (AB) e dominância absoluta (DoA), evidenciando, assim, 

sua influência sobre as demais espécies e sobre a densidade da floresta. 

 O número máximo de indivíduos arbóreos encontrados por parcela foi cento e 

cinquenta e quatro e o mínimo sete, o que reflete a heterogeneidade estrutural nesta 

região. Tal diferença pode estar correlacionada a fatores predispostos para estas espécies 

englobadas nestas áreas, dentre eles, predisponibilidade de água, tipo de solo, entre 

outros agentes. 

A Xylopia sericea A.St.-Hil. (pindaíba) foi a espécie com maior valor de cobertura 

dentre as demais avaliadas. A espécie Copaifera trapezifolia Hayne (pau-d’óleo) registrou 

a maior altura, 19 metros. Contudo, a maior representatividade de espécimes se concentra 

entre as classes de 2,47 m ≤ Ht < 6,71 m, correspondendo 1300 indivíduos. 
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Em relação às áreas prioritárias para a conservação no estado de Minas Gerais, 

verifica-se que a maior parte da AII e ADA está inserida em regiões com prioridade alta 

para a conservação, tratam-se da região do rio Borrachudo e Ibiá, ambas possuem 

fragmentos florestais nativos importantes para proteção. Também se verificou que parte da 

AII e ADA abrange área potencial para conservação da flora, trata-se da região de 

Matutina, categorizada potencial, sobretudo para a promoção de inventário florestais. 

Em relação à proximidade de Unidades de Conservação, foi constatada a presença 

de três áreas protegidas na região do empreendimento, verificou-se, ainda, duas áreas 

restritivas, que se enquadram na categoria de Área de Proteção Especial, sendo: Parque 

Estadual – PE dos Campos Altos; Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN 

Fazenda Serrote; Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN Joaquim Theodoro de 

Moraes; Área de Proteção Estadual – APE Confusão; Área de Proteção Estadual – APE 

Córrego Feio Fundo e Areia, distantes do empreendimento, respectivamente, 33,25 Km, 

44,38 Km; 47,51 Km; 1,8 Km e 48,96 Km.  

 

       3.2.2 Fauna  

A caracterização da fauna na Área de Influência Indireta (AII) da Sekita 

Agronegócios foi elaborada a partir da compilação de dados secundários. Na Área 

Diretamente Afetada (ADA), foram realizadas duas campanhas de coletas de dados 

primários para os grupos da herpetofauna, avifauna e mastofauna, enquanto os estudos 

para os grupos de invertebrados e ictiofauna foram realizados a partir do levantamento de 

dados secundários.  A primeira campanha de campo foi realizada no mês de agosto de 

2017 e a segunda em fevereiro de 2018. Durante o inventariamento dos grupos que 

realizaram campanhas de campo, foram utilizados métodos de procura direta e indireta, a 

partir de visualização, vocalização e presença de vestígios. Além disso, para a mastofauna 

utilizaram-se câmeras trap e a metodologia de estradas para as espécies em 

deslocamento e/ou atropeladas. 

No diagnóstico da fauna da AII do empreendimento encontraram 211 espécies de 

aves, 58 de herpetofauna e 28 espécies representantes da mastofauna. 

Para o grupo de Avifauna, na coleta de dados em campo na ADA do 

empreendimento, foram registradas 110 espécies, pertencentes a 22 ordens e 40 famílias, 

com predomínio da ordem Passeriformes, seguida por Pelecaniformes; e da família 

Tyrannidae, seguida por Thraupidae. Dentre as espécies levantadas, obteve-se o registro 

de Crax fasciolata na AID do empreendimento, uma espécie classificada como “Em Perigo” 
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em Minas Gerais (DN COPAM 147/2010) e categorizada como “Vulnerável” de acordo com 

a International Union for Conservation of Nature (IUCN). 

No estudo da herpetofauna, registrou-se 13 (treze) espécies, sendo seis espécies 

de anfíbios e sete espécies de répteis. Dentre estas espécies, 8 (oito) são categorizadas 

como de menor preocupação de extinção, de acordo com a IUCN. 

No levantamento da mastofauna, foram registradas 9 (nove) espécies, dentre elas a 

Lycalopex vetulus, que é considerada como vulnerável à extinção no território nacional 

(MMA, 2018) e, ainda, como de menor preocupação de extinção, de acordo com a IUCN. 

Também obtiveram esta mesma classificação, de menor preocupação (IUCN), outras 4 

espécies, dentre elas Cerdocyon thous, Euphractus sexcinctus, Callithrix penicillata e 

Didelphis albiventris. 

O estudo dos invertebrados ocorreu a partir do levantamento de dados secundários 

obtidos em estudos realizados em outras propriedades rurais localizadas no Cerrado da 

região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais. A partir destes estudos, verificou-se a 

ocorrência 354 espécies de invertebrados. Registraram animais pertencentes a quatro 

filos, sendo que o filo Arthropoda correspondeu à maioria dos registros. A classe Insecta foi 

a mais frequente, correspondendo a 72% do total de registros, enquanto a classe 

Arachnida, a segunda mais registrada, correspondeu a 17% dos registros. Foram 

registradas 12 ordens de insetos, sendo a Hymenoptera a mais frequente e mais 

abundante, correspondendo a 36% dos registros dos Insecta. Foram identificadas 61 

espécies e/ou morfoespécies de formigas, pertencentes a 23 gêneros e seis subfamílias. 

O diagnóstico da ictiofauna ocorreu a partir do levantamento de dados secundários 

de estudos realizados em corpos d´água de ocorrência na área do empreendimento. 

Houve o registro de 49 espécies de peixes na região do empreendimento, pertencentes a 

cinco ordens. Do total de espécies levantadas, quatro são consideradas exóticas ou 

alóctones, enquanto 18 apresentam interesse comercial e não foi registrada nenhuma 

espécie com algum grau de ameaça. Importante ressaltar que o empreendimento não está 

inserido em nenhuma área considerada prioritária para a conservação da Ictiofauna, porém 

a Área de Influência Indireta do empreendimento abrange alguns corpos d’água 

considerados de prioridade extrema, uma vez que correspondem aos remanescentes 

lóticos do rio Paranaíba, conforme estabelecido pelo IDE. 

Quanto à fauna, verificou-se que a Área de Influência Indireta (AII) insere-se 

parcialmente em ambientes classificados prioritários para a conservação da avifauna e 

ictiofauna. Os demais grupos entomofauna, herpetofauna e mastofauna para esta região 

não obtêm áreas classificadas como prioritárias. A região de São Gotardo possui potencial 
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para conservação de espécies avifaunístico, uma vez que, apresenta ambientes 

característicos de mata secundária com registros significativos de espécies. 

Os Remanescentes Lóticos do Rio Paranaíba, por sua vez, tratam-se de ambientes 

categorizados de importância extrema para a conservação de peixe, visto que dispõe de 

remanescentes com médio/alto grau de conservação. Além disso, conta com a presença 

de espécies ameaçadas como Brycon natteri (piracanjuva), Brycon orbignyanus 

(piracanjuba), Steindachneridion scripta (surubim) e Zungaro jahu (jaú). 

 

3.3 Meio socioeconômico 

De acordo com os estudos apresentados, o diagnóstico socioeconômico foi 

desenvolvido com o levantamento de áreas temáticas que apresentaram indicadores 

sociais, econômicos e culturais que subsidiaram a caracterização da dinâmica 

socioeconômica dos municípios localizados nas áreas de influência do empreendimento. 

Os dados foram levantados, inclusive, a partir de informações secundárias colhidas 

em fontes oficiais e as respectivas análises técnicas descritivas foram, sempre que 

procedente, apresentadas em séries históricas, significativas e representativas. 

A pesquisa direta foi realizada com a aplicação de questionários de percepção 

ambiental em domicílios, objetivando uma amostragem aleatória que fosse significativa 

para o universo integrante das áreas de influência do empreendimento. 

Buscando retratar as dimensões da realidade social nas quais o empreendimento 

opera suas atividades, foram apresentadas as caracterizações dos municípios de Ibiá, Rio 

Paranaíba e São Gotardo, contemplando aspectos da formação territorial; dinâmica 

demográfica; qualidade de vida; educação; saúde; educação; saneamento básico e 

energia elétrica; segurança pública; aspectos econômicos e finanças públicas; uso e 

ocupação do solo; e aspectos culturais. 

Acerca do uso e ocupação do solo, em resumo, o empreendimento está situado na 

mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, nas microrregiões de Araxá e Patos de 

Minas (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). De acordo com a divisão do território 

de Minas Gerais, adotada oficialmente pelo governo estadual e que estabelece dez regiões 

de planejamento, os municípios se encontram na região do Alto Paranaíba.  

Conforme tabela apresentada, que retrata a utilização do espaço no território dos 

municípios, considerando os empreendimentos agropecuários, se destacam as pastagens 

e lavouras temporárias, sendo o café (Ibiá), milho (São Gotardo e Rio Paranaíba) e soja 

(Rio Paranaíba) as principais culturas. O café é a principal cultura nos três municípios, 

quando se trata das lavoras permanentes. 
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Foram mencionadas informações sobre os funcionários, notadamente àqueles que 

residem no empreendimento, além das formas de deslocamento e composição das 

famílias. 

Considerando que o diagnóstico socioeconômico consiste em uma tradução da 

realidade vivida por agentes sociais em determinado espaço geográfico, foram abarcadas 

nos estudos informações de alguns grupos com atributos específicos. 

Acerca de interferências em áreas protegidas e/ou bens acautelados, em relação às 

terras indígenas, após análise de dados disponibilizados pela Fundação Nacional do Índio 

– FUNAI, verificou-se que o empreendimento está distante cerca de 92,5 km da área 

indígena mais próxima.  

De acordo com a Fundação Cultural Palmares, a comunidade de Alto dos 

Quilombos encontra-se certificada. No que tange aos bens acautelados, foram descritos os 

bens tombados nos três municípios. Os procedimentos relacionados à gestão do 

patrimônio arqueológico estão em trâmite no IPHAN. 

Analisando-se as informações disponibilizadas pelo Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária – INCRA, verificou-se, nos arredores da fazenda, a 

existência de oito Projetos de Assentamento, sendo que a implantação dos mesmos é 

posterior à operação do empreendimento, não sendo identificadas intervenções. 

De acordo com os dados disponíveis no Cadastro Nacional de Informações 

Espeleológicas do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas – Cecav, a 

cavidade natural mais próxima do empreendimento encontra-se a cerca de 18,2 km, sendo 

que, em conformidade ao disposto na Resolução Conama nº 347/2004, não se faz 

necessário qualquer processo de prospecção espeleológica com vistas ao reconhecimento 

e caracterização de novas ocorrências. 

 

4. Utilização e Intervenção em Recursos Hídricos 

 

A água consumida e usada no empreendimento é obtida por meio de captação de 

água subterrânea e captação superficial, sendo da seguinte forma: 

- Poço: localizado nas coordenadas geográficas WGS84 19°24'10,5" S. e 

46°15'37,2" O., processo de outorga n° 27033/2017, com vazão requerida de 8,0 m3/h, 

durante 16 horas e 10 minutos por dia, todos os dias de janeiro a dezembro;  

- Poço: localizado nas coordenadas geográficas WGS84 19°22'18,3"S. e 

46°09'14,5" O., processo de outorga n° 34724/2019, com vazão requerida de 4,0 m3/h, 

durante 1 hora por dia, todos os dias de janeiro a dezembro; 
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- Poço: localizado nas coordenadas geográficas WGS84 19°19'37" S. e 46°09'06" 

O., processo de outorga n° 27040/2017, com vazão requerida de 8,3 m3/h, durante 18 

horas e 30 minutos por dia, todos os dias de janeiro a dezembro; 

- Poço: localizado nas coordenadas geográficas WGS84 19°18’39” S. e 46°09’51” 

O., processo de outorga n° 27031/2017, com vazão requerida de 7,058 m3/h, durante 17 

horas por dia, todos os dias de janeiro a dezembro; 

- Poço: localizado nas coordenadas geográficas WGS84 19°18’40.3” S. e 

46°09’24.8” O., processo de outorga n° 34726/2019, com vazão requerida de 5,40 m3/h, 

durante 13 horas e 20 minutos por dia, todos os dias de janeiro a dezembro; 

- Poço: localizado nas coordenadas geográficas WGS84 19°18’39” S. e 46°24’56” 

O., processo de outorga n° 27032/2017, com vazão requerida de 8,78 m3/h, durante 11 

horas e 30 minutos por dia, todos os dias de janeiro a dezembro; 

- Poço: localizado nas coordenadas geográficas WGS84 19°18’46.1” S. e 

46°09’56.5” O., Portaria n° 372/2018 (processo de outorga n° 14588/2013), com vazão 

autorizada de 2,77 m3/h, durante 5 h/dia e 12 meses/ano, válida até 26/01/2022; 

- Poço: localizado nas coordenadas geográficas WGS84 19°18’40” S. e 46°09’51” 

O., Portaria n° 3375/2017 (processo de outorga n° 14589/2013), com vazão autorizada de 

1,58 m3/h, durante 8 horas e 30 minutos/dia e 12 meses/ano, válida até 10/10/2021; 

- Poço: localizado nas coordenadas geográficas WGS84 19°18’45” S. e 46°09’34” 

O., Portaria n° 3804/2017 (processo de outorga n° 14590/2013), com vazão autorizada de 

4,32 m3/h, durante 8 h/dia e 12 meses/ano, válida até 30/11/2021; 

- Poço: localizado nas coordenadas geográficas WGS84 19°20’8” S. e 46°08’56” O., 

Portaria n° 3805/2017 (processo de outorga n° 14591/2013), com vazão autorizada de 7,2 

m3/h, durante 1 hora e 30 minutos e 30 minutos/dia e 12 meses/ano, válida até 30/11/2021; 

- Poço: localizado nas coordenadas geográficas WGS84 19°24’31” S. e 46°15’13” 

O., Portaria n° 4055/2017 (processo de outorga n° 17687/2013), com vazão autorizada de 

3,18 m3/h, durante 2 horas e 30 minutos e 30 minutos/dia e 12 meses/ano, válida até 

14/12/2022; 

- Quatro captações em curso de água (2) e barramento (2) – córrego Olhos D’água, 

com a finalidade de irrigação; localizados nas coordenadas geográficas WGS: 84: B06(2) - 

19°24’53” S. e 46°16’53” W., com vazão outorgada de 69,4 L/s para irrigar uma área de 75 

ha; B07(3) – 19°24’37” S. e 46°16’53” W., com vazão outorgada de 69,4 L/s para irrigar 

uma área de 75 ha;  P01(1) – 19°25’10” S. e 46°16’55” W., com vazão outorgada de 38,9 

L/s para irrigar uma área de 62 ha; P8(4) – 19°24’01” S. e 46/17’04” W., com vazão 

outorgada de 33,3 L/s para irrigar uma área de 100 ha; autorizadas pela Portaria de 
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Outorga n° 144/2014 (processo de renovação n° 865/2019), outorga coletiva em nome dos 

Usuários de Águas da Região do PADAP – sub-Bacia do córrego Olhos D’água, proc. 

02967/2010, com validade até 04/02/2019; 

- Uma captação em curso de água (córrego do Patos), com a finalidade de 

irrigação; localizada nas coordenadas geográficas WGS: 84: P24(22) - 19°22’46” S. e 

46°16’23” W., com vazão outorgada de 112 L/s para reposição (abastece um depósito 

intermediário); autorizada pela Portaria de Outorga n° 129/2014 (processo de renovação n° 

863/2019), outorga coletiva em nome dos Usuários de Águas da Região do PADAP – sub-

Bacia do córrego dos Patos, proc. 02948/2010 com validade até 30/01/2019; 

- Uma captação em barramento (ribeirão dos Ferreiros), com a finalidade de 

irrigação; localizada nas coordenadas geográficas WGS: 84: B04(18) - 19°21’55” S. e 

46°08’32” W., com vazão outorgada de 44,2 L/s para irrigar uma área de 117 ha; 

autorizada pela Portaria de Outorga n° 59/2014 (processo de renovação n° 403/2019), 

outorga coletiva em nome dos Usuários de Águas da Região do PADAP – sub-Bacia do 

ribeirão dos Ferreiros, prc. 02717/2010 com validade até 22/01/2019; 

- Quatro captações em barramento e uma em curso d’água (rio São João), com a 

finalidade de irrigação; localizadas nas coordenadas geográficas WGS: 84: B01(23) - 

19°19’51” S. e 46°09’09” W., com vazão outorgada de 44,4 L/s para irrigar uma área de 90 

ha; B02(24) – 19°19’52” S. e 46°09’14” W., com vazão outorgada de 50 L/s para irrigar 

uma área de 27 ha;  B5(25) – 19°19’51” S. e 46°09’55” W., com vazão outorgada de 50 L/s 

para irrigar uma área de 54 ha; B8(02) – 19°19’19” S. e 46°10’59” W., com vazão 

outorgada de 50 L/s para irrigar uma área de 100 ha; P18(32) – 19°18’16” S. e 46°10’41” 

W., com vazão outorgada de 50 L/s para irrigar uma área de 150 ha; autorizadas pela 

Portaria de Outorga n° 292/2014 (processo de renovação n° 21082/2019), outorga coletiva 

em nome dos Usuários de Águas da Região do PADAP – sub-Bacia do rio São João, prc. 

03136/2010 com validade até 26/02/2019;  

- Captação superficial em barramento (processo de outorga n° 21665/2014 – 

renovação da Portaria 02300/2009), com vazão outorgada de 50 L/s, com volume 

acumulado de 13.011 m3 e área inundada de 0,8043 ha. O barramento localizado no 

ribeirão Paraiso, tendo como ponto de referência as coordenadas geográficas WGS 84: 

19°26’05’’ S. e 46°17’56’’ W.;  

- Captação superficial em barramento (Portaria 1904277/2019), com vazão 

outorgada de 111,1 L/s, com volume acumulado de 25.608 m3 e área inundada de 1,5598 

ha. O barramento localizado no ribeirão Paraiso, tendo como ponto de referência as 

coordenadas geográficas WGS 84: 19°25’57’’ S. e 46°18’21’’ W..  
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E ainda apresenta as seguintes regularizações: 

- Captação superficial em barramento (protocolo n° 947378/2016 – Certidão de 

Registro de Uso da Água n° 17167/2016), com volume acumulado igual a 300 m³, com 

captação de 0,11 L/s, durante 24 h/dia. O barramento se localiza em curso d’água não 

informado, tendo como ponto de referência as coordenadas geográficas UTM X 379328, Y 

7858159. De acordo com a Deliberação Normativa CERH-MG n° 9, de 16/06/04, e nos 

termos do §1°, do art. 18, da Lei Estadual n° 13.199 (29/01/99), esta captação não está 

sujeita a outorga de direito de uso de recursos hídricos, mas somente a cadastro e 

certidões de registro; validade até 23/08/2019; 

- Barramento sem captação (protocolo n° 943093/2016 – Certidão de Registro de 

Uso da Água n° 17168/2016), com volume acumulado igual a 450 m³. O barramento se 

localiza em curso d’água não informado, tendo como ponto de referência as coordenadas 

geográficas UTM X 379289, Y 7858083. De acordo com a Deliberação Normativa CERH-

MG n° 9, de 16/06/04, e nos termos do §1°, do art. 18, da Lei Estadual n° 13.199 

(29/01/99), esta captação não está sujeita a outorga de direito de uso de recursos hídricos, 

mas somente a cadastro e certidões de registro; validade até 22/08/2019; 

- Barramento sem captação (protocolo n° 942943/2016 – Certidão de Registro de 

Uso da Água n° 17169/2016), com volume acumulado igual a 1250 m³. O barramento se 

localiza em curso d’água não informado, tendo como ponto de referência as coordenadas 

geográficas UTM X 379256, Y 7858028. De acordo com a Deliberação Normativa CERH-

MG n° 9, de 16/06/04, e nos termos do §1°, do art. 18, da Lei Estadual n° 13.199 

(29/01/99), esta captação não está sujeita a outorga de direito de uso de recursos hídricos, 

mas somente a cadastro e certidões de registro; validade até 22/08/2019; 

- Barramento sem captação (protocolo n° 942877/2016 – Certidão de Registro de 

Uso da Água n° 17170/2016), com volume acumulado igual a 300 m³. O barramento se 

localiza em curso d’água não informado, tendo como ponto de referência as coordenadas 

geográficas UTM X 379275, Y 7858061. De acordo com a Deliberação Normativa CERH-

MG n° 9, de 16/06/04, e nos termos do §1°, do art. 18, da Lei Estadual n° 13.199 

(29/01/99), esta captação não está sujeita a outorga de direito de uso de recursos hídricos, 

mas somente a cadastro e certidões de registro; validade até 22/08/2019; 

- Captação em surgência (protocolo n° 138530/2018 – Certidão de Registro de Uso 

da Água n° 71021/2018), com captação de 2,0 m3/h, durante 3 h/dia. A captação em 

surgência apresenta como ponto de referência as coordenadas geográficas de 

19°24’27.27” S. e 46°18’7.25” W.. De acordo com a Deliberação Normativa CERH-MG n° 

9, de 16/06/04, e nos termos do §1°, do art. 18, da Lei Estadual n° 13.199 (29/01/99), esta 
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captação não está sujeita a outorga de direito de uso de recursos hídricos, mas somente a 

cadastro e certidões de registro; validade até 02/07/2021; 

- Captação em surgência (protocolo n° 942705/2016 – Certidão de Registro de Uso 

da Água n° 17171/2016), com captação de 0,4 m3/h, durante 24 h/dia. A captação em 

surgência apresenta como ponto de referência as coordenadas geográficas de 19°22’12” 

S. e 46°9’8” W.. De acordo com a Deliberação Normativa CERH-MG n° 9, de 16/06/04, e 

nos termos do §1°, do art. 18, da Lei Estadual n° 13.199 (29/01/99), esta captação não 

está sujeita a outorga de direito de uso de recursos hídricos, mas somente a cadastro e 

certidões de registro; validade até 22/08/2019; 

- Captação em surgência (protocolo n° 58779/2017 – Certidão de Registro de Uso 

da Água n° 2874/2017), com captação de 0,3 m3/h, durante 24 h/dia. A captação em 

surgência apresenta como ponto de referência as coordenadas geográficas de 19°24’28” 

S. e 46°16’53” W.. De acordo com a Deliberação Normativa CERH-MG n° 9, de 16/06/04, e 

nos termos do §1°, do art. 18, da Lei Estadual n° 13.199 (29/01/99), esta captação não 

está sujeita a outorga de direito de uso de recursos hídricos, mas somente a cadastro e 

certidões de registro; validade até 02/06/2020; 

- Captação em surgência (protocolo n°58964/2017– Certidão de Registro de Uso da 

Água n° 2911/2017), com captação de 0,3 m3/h, durante 24 h/dia. A captação em 

surgência apresenta como ponto de referência as coordenadas geográficas de 19°26’34” 

S. e 46°17’39” W.. De acordo com a Deliberação Normativa CERH-MG n° 9, de 16/06/04, e 

nos termos do §1°, do art. 18, da Lei Estadual n° 13.199 (29/01/99), esta captação não 

está sujeita a outorga de direito de uso de recursos hídricos, mas somente a cadastro e 

certidões de registro; validade até 02/06/2020; 

- Captação em surgência (protocolo n° 59434/2017– Certidão de Registro de Uso 

da Água n° 3018/2017), com captação de 0,4 m3/h, durante 24 h/dia. A captação em 

surgência apresenta como ponto de referência as coordenadas geográficas de 19°19’46,9” 

S. e 46°9’6.45” W.. De acordo com a Deliberação Normativa CERH-MG n° 9, de 16/06/04, 

e nos termos do §1°, do art. 18, da Lei Estadual n° 13.199 (29/01/99), esta captação não 

está sujeita a outorga de direito de uso de recursos hídricos, mas somente a cadastro e 

certidões de registro; validade até 02/06/2020; 

- Captação em surgência (protocolo n° 187539/2017 – Certidão de Registro de Uso 

da Água n° 30963/2017), com captação de 0,4 m3/h, durante 24 h/dia. A captação em 

surgência apresenta como ponto de referência as coordenadas geográficas de 19°19’3.57” 

S. e 46°10’21.37” W.. De acordo com a Deliberação Normativa CERH-MG n° 9, de 

16/06/04, e nos termos do §1°, do art. 18, da Lei Estadual n° 13.199 (29/01/99), esta 
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captação não está sujeita a outorga de direito de uso de recursos hídricos, mas somente a 

cadastro e certidões de registro; validade até 10/10/2020. 

 

Os processos de outorga encontram-se com análise técnica concluída para 

deferimento, aguardando a decisão da Câmara de Atividades Agrossilvipastoris (CAP) 

referente a este licenciamento para que sejam realizadas as publicações das respectivas 

portarias. 

Constam nos autos do processo os cadastros dos barramentos no Sistema 

Estadual de Informação sobre Recursos Hídricos (INFOHIDRO), conforme Portaria Igam n° 

3 de 26 de fevereiro de 2019 e documento demonstrando o início do processo para o 

cadastramento dos piscinões, que conforme determinado no art. 1° da Portaria IGAM n° 18 

de 16 de maio de 2019, os empreendedores tem o prazo de 180 dias para a 

regulamentação das estruturas de reservatórios/piscinões, a contar da data de publicação 

da Portaria (16/05/2019). 

 

4.1 Estudo de Interferência para Empreendimentos com Captação de Água 

Superficial em Área de Conflito por Uso de Recursos Hídricos 

O estudo foi elaborado pelo engenheiro agrônomo Heider Marcos Venâncio Lemos 

da Silva, CREA 25.201/D, ART 14201800000004623359.  

Este item é uma descrição do estudo apresentado, constante nos autos do 

processo de licenciamento. 

O Plano de Assentamento Dirigido do Alto Paranaíba – PADAP que originou os 

projetos hidro agrícolas atualmente existentes, ocupa uma extensa área de terras 

agricultáveis situadas em uma região de planalto, banhada pelo alto curso do rio Paranaíba 

e por afluentes do rio São Francisco. O PADAP está inserido nos municípios de São 

Gotardo, Rio Paranaíba, Ibiá e Campos Altos.  

Os cursos d’água em questão (PADAP) são contribuintes do rio Quebra Anzol 

sendo esse um dos formadores do rio Araguari, esses mananciais estão localizados na 

Bacia Estadual do Rio Araguari e em afluentes do rio Paranaíba próximos a sua nascente, 

são pertencentes a bacia federal do Rio Paranaíba, esta região é denominada Alto 

Paranaíba e Araguari. Os demais cursos d’água são contribuintes do rio Abaeté, 

localizados nas proximidades de sua nascente, sendo todos eles da bacia federal do rio 

São Francisco.  

Os principais mananciais utilizados pelas captações no empreendimento são: o rio 

São João, ribeirão dos Ferreiros, córrego dos Patos e córrego Olhos d’Água. Todos esses 
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mananciais estão localizados na região de uso coletivo da água. As captações ao sul da 

área estão localizadas no Ribeirão Paraiso, este não sendo objeto de DAC. 

As regiões onde o uso da água extrapola os níveis de balanço hídrico definidos pela 

legislação estadual podem ser declaradas como área de conflito pelo uso da água, para 

isso são emitidas as Declarações de Área de Conflito (DACs) pelo IGAM; a partir desse 

momento os processos são analisados por meio do Processo Único de Outorga que visa à 

regularização do uso da água pelos usuários inseridos na área de conflito com a finalidade 

de viabilizar a manutenção desses usuários e dirimir conflitos pelo uso da água (“Modo de 

uso” código 25 no Manual de Outorgas do IGAM). O rio São João é objeto da Declaração 

de Área de Conflito 008/2007, o ribeirão dos Ferreiros é objeto da Declaração de Área de 

Conflito 008/2007 e o córrego dos Patos, juntamente com o córrego Olhos d’Água foram 

objeto da Declaração de Área de Conflito 010/2007. 

A área de influência indireta do empreendimento (AII), para o caso do aspecto 

hidrológico, é toda a bacia do manancial que faz uso da água, para os mananciais que 

possuem declaração de área de conflito (DAC publicada), foram utilizados, como 

referência, os limites definidos por ela, desde a cabeceira do curso de água, até o limite de 

jusante definidos na referida declaração. No caso das captações do Ribeirão Paraiso onde 

não existe declaração de área de conflito, foi considerado como AII o limite de jusante da 

barragem de irrigação e da casa de bombas. 

Os usos de água são diversos na área do empreendimento, destacam-se os usos 

para uso na irrigação, atividades de apoio à produção agrícola, dessedentação animal e 

abastecimento humano. A irrigação é responsável pelo maior uso outorgado, tanto em 

termos do número de captações como no volume captado. Para o caso do consumo 

humano, prioritariamente, faz-se uso da água por meio de poços tubulares profundos; 

também há nascentes, cuja finalidade de uso da água é o consumo humano. 

Os pontos de captação de água descritos anteriormente para o empreendimento 

são relativos aos usos autorizados nos processos coletivos das Portarias Nº 59/2014 

(ribeirão dos Ferreiros), 129/2014 (córrego dos Patos), 144/2014 (córrego Olhos d’Água) e 

292/2014 (rio São João). As portarias e 3200/2009 e 3201/2009 (ribeirão Paraíso) são 

outorgas singelas em manancial sem DAC.  

Na região do ribeirão dos Ferreiros está autorizado o uso de 1.540 ha irrigados e 

vazão total de 803,7 L/s essa área contempla a existência de 8 barragens associadas aos 

usos nos limites da autorização coletiva, com área inundada de 6,96 ha e volume 

acumulado de 108.960 m3; na região do córrego dos Patos está autorizado o uso de 1.917 

ha irrigados e vazão total de 1.116,6 L/s, essa área contempla a existência de 10 
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barragens associadas aos usos nos limites da autorização coletiva com área inundada de 

8,93 ha e volume acumulado de 140.190 m³; na região do córrego Olhos d’Água está 

autorizado o uso de 898 ha irrigados e vazão total de 412,7 L/s, essa área contempla a 

existência de 2 barragens associadas aos usos nos limites da autorização coletiva com 

área inundada de 1,80 ha e volume acumulado de 29.890 m3; na região do rio São João 

está autorizado o uso de 3.850,3 ha irrigados e vazão total de 2.135,2 L/s, essa área 

contempla a existência de 10 barragens associadas aos usos nos limites da autorização 

coletiva com área inundada de 49,18 ha e volume acumulado de 589.140 m3. 

Na bacia do ribeirão Paraiso, não objeto de uso coletivo, está autorizado o uso de 

269,0 ha irrigados e vazão total de 161,1 L/s, considerando as duas captações outorgadas, 

essa área contempla a existência de 2 barragens associadas aos usos com área inundada 

de 2,36 ha e volume acumulado de 38.719 m3. 

Destacam-se alguns aspectos importantes relativos aos usos no empreendimento e 

região, sendo: a localização em uma região eminentemente voltada a produção rural e ao 

beneficiamento de produtos agrícolas; os diversos usos existentes, que se num primeiro 

momento estavam trazendo problemas ambientais e sociais, hoje estão em busca de um 

ordenamento regional com o uso solidário da água (outorga coletiva); as diversas 

intervenções são hoje integradas (ou em vias de) fazendo com que os usos no entorno do 

empreendimento sejam organizados em função da disponibilidade do recurso natural, 

seguindo parâmetros de sustentabilidade ambiental.  

Em relação ao monitoramento do uso dos recursos hídricos, foram estabelecidas 

em cada outorga, condicionantes pelo IGAM. 

 

5. Reserva Legal, Área de Preservação Permanente e Outras Áreas Protegidas 

 

Parte das áreas correspondentes à reserva legal estão averbadas em cartório, 

sendo constituídas nas próprias matrículas e outras mediante compensação. Foi requerida 

no âmbito do processo em análise a regularização das RL faltantes, tendo sido aprovado 

em vistoria a localização dessas áreas. Para as novas áreas de RL serão adotadas a 

servidão ambiental e a compensação por outra área equivalente, nos moldes da Lei 

Estadual n. 20.922/2013, com área não inferior aos 20% da área total.   

Foram apresentadas todas as documentações necessárias para emissão dos 

respectivos termos. Dessa forma, será condicionada a comprovação da respectiva 

averbação em cartório de registro de imóvel. 

Foram apresentados os protocolos de inscrição dos imóveis no CAR. 
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As áreas de reserva legal são constituídas por vegetação nativa e se encontram em 

bom estado de conservação. 

As áreas de preservação permanente – APPs correspondem às faixas adjacentes 

aos cursos de água, às áreas no entorno de nascentes e de barramentos; se encontram 

delimitadas por cerca de arame onde há presença de animais (bovinos) em áreas 

contíguas; são constituídas por vegetação nativa, com presença, em alguns trechos, de 

indivíduos do gênero Brachiaria e Melinis minutiflora, além de algumas espécies de lianas. 

De um modo geral as áreas adjacentes aos cursos d’água apresentam adensamento de 

cobertura vegetal. 

 

6. Autorização para Intervenção Ambiental (AIA)  

 

Na propriedade existem intervenções em APP, sendo estas anteriores à 

22/07/2008. As intervenções são constituídas por: implantação dos barramentos, 

instalação de sistemas de captação de água; acessos viários; travessias; postes de rede 

elétrica e antiga área de pastagem. 

As intervenções são caracterizadas, de acordo com a documentação acostada nos 

autos do processo, como Ocupação Antrópica Consolidada, conforme disposto na Lei 

Estadual n° 20.922, de 16 de outubro de 2013, art. 16, caput; tais intervenções abrangem 

uma área total de 29,24 ha, sendo: 27,71 ha utilizados para implantação de barramentos e 

1,53 ha utilizados com as demais intervenções.  

 

7. Outras Intervenções e Autorizações 

 

Consta nos autos do processo administrativo a anuência do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional – IPHAN ao presente empreendimento, no que tange ao 

Patrimônio Cultural acautelado ou em vias de acautelamento, condicionada ao seguinte 

item: “Atender, caso necessário, as complementações ao “Relatório de Avaliação de 

Impacto ao Patrimônio Arqueológico do empreendimento Sekita Agronegócios, municípios 

de Ibiá e Rio Paranaíba/MG”, em 90 dias, conforme indicado em parecer técnico a ser 

posteriormente enviado”. (OFÍCIO/GAB/IPHAN/MG n° 0048/2019 – proc. 

01514.900473/2017-38). 
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8. Impactos Ambientais e Medidas Mitigadoras 

 

8.1 Emissões atmosféricas 

Durante a condução das atividades produtivas são gerados materiais particulados – 

suspensão de partículas de solo, devido ao movimento dos veículos, máquinas agrícolas e 

implementos e suspensão de partículas de minerais, oriundos da aplicação de fertilizantes; 

gases oriundos dos escapamentos dos veículos e máquinas agrícolas; aerossóis oriundos 

da aplicação de agrotóxicos e material particulado gerado na fábrica de rações. 

A mitigação dos impactos das emissões atmosféricas passa por: manutenção das 

vias de circulação da área agrícola com aspersão de água; manutenção mecânica 

periódica visando à boa qualidade da frota de veículos e equipamentos utilizados no 

empreendimento, buscando a adequação aos padrões de lançamento determinados pela 

legislação pertinente; aplicação de fertilizantes e agrotóxicos, conforme determinação e 

acompanhamento de um agrônomo e orientações em receituário agronômico e uso de 

EPIs. 

A emissão de ruídos ocorre, principalmente, devido ao alto fluxo de veículos e 

tratores, sendo mitigada pelo uso obrigatório de protetores auriculares pelos funcionários, 

durante as atividades geradoras de emissões sonoras; pela manutenção mecânica e pela 

regulagem periódica das máquinas agrícolas e veículos.  

 

8.2 Efluentes líquidos 

Os efluentes líquidos gerados no empreendimento são provenientes da lavagem de 

máquinas agrícolas e veículos; abastecimento de veículos; das atividades domésticas; dos 

banheiros das residências e das áreas comuns dos funcionários; da área de ordenha; do 

confinamento; do beneficiamento dos produtos agrícolas e do preparo de caldas de 

pulverização.  

Como medidas de controle dos impactos ocasionados pelos efluentes gerados, 

destacam-se: caixas separadoras de água e óleo – CSAO instaladas nos lavadores de 

máquinas e veículos, nas áreas de abastecimento e nas oficinas; fossas sépticas e 

sumidouros instalados nas casas ocupadas pelos funcionários e nas demais dependências 

com banheiros; decantador primário, secundário e lagoa de estabilização para as águas 

residuárias oriundas do beneficiamento dos produtos agrícolas; biodigestores (9), lagoas 

de decantação (4) e um piscinão de contenção de efluentes, oriundos das áreas de criação 

de bovinos e áreas de ordenha e reservatório para as águas oriundas do preparo das 

caldas de pulverização.  
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O efluente das lagoas (sistema de tratamento dos dejetos bovinos e das águas 

residuárias das áreas de ordenha) é aplicado em área de culturas, com taxa de aplicação 

variável com as culturas, calculada de acordo com a análise de solo e necessidade de 

cada cultura (com base na necessidade de nitrogênio).  

O efluente das lagoas de decantação que retorna ao processo de beneficiamento, 

são reutilizados na lavagem dos produtos hortícolas. 

O efluente do preparo das caldas de pulverização é direcionado para um 

reservatório e, posteriormente, são utilizados no preparo de novas caldas. 

 

8.3 Resíduos sólidos 

Os resíduos sólidos gerados durante as operações conduzidas no empreendimento 

são: embalagens vazias de agrotóxicos; embalagens vazias de produtos de limpeza e 

higienização; restos de alimentos; embalagens vazias diversas (plásticos, papel, papelão, 

vidros); restos vegetais das culturas exploradas e oriundos do beneficiamento; óleos 

lubrificantes usados, filtros de óleo usado, estopas e similares gerados pela manutenção 

das máquinas e equipamentos; pneus e borrachas usados; dejetos animais; EPIs 

contaminados; agulhas e seringas; embalagens vazias de medicamentos veterinários e 

carcaças dos animais mortos; pilhas, baterias, lâmpadas e resíduos eletrônicos; lama da 

CSAO; resíduos da construção civil e barro (solo) oriundo do beneficiamento dos produtos 

agrícolas (lavagem). 

No empreendimento é praticada a segregação dos resíduos sólidos com 

acondicionamento, temporário, em dois galpões de resíduos sólidos (unidade I e II). 

As embalagens vazias de agrotóxicos e de fertilizantes são armazenadas, 

temporariamente, em um depósito específico para tal finalidade, até serem destinadas à 

Expocaccer – Cooperativa de Agricultores do Cerrado Ltda (Patrocínio/MG), existe também 

um local utilizado para disposição das embalagens dos produtos agroquímicos recém-

utilizados, sendo essas levadas no mesmo dia deste local para o depósito temporário, este 

local precisa de adequação, conforme definida no anexo I deste parecer; os resíduos 

sólidos de origem doméstica são recolhidos pela Minas Reciclagem e destinados ao aterro 

de São Gotardo/MG; as embalagens vazias de produtos de limpeza e higienização são 

destinadas à PLASFAP Reciclágem LTDA.; os restos vegetais são deixados no campo, 

como adubo orgânico; os pneus e borrachas usados são doados à Passos Recap Ltda. – 

ME; os EPIs contaminados são destinados a UDI Ambiental; os óleos lubrificantes e graxas 

usados são recolhidos pelas empresas: Petrolub Industrial de Lubrificantes Ltda., Prolub 

Rerrefino de Lubrificantes – Eireli e/ou Lwart Lubrificantes Ltda. e RS Lubrificantes Eireli 
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ME; os filtros de óleo usados são destinados para a Minas Reciclagem; os resíduos 

contaminados com óleos e graxas são destinados às empresas UDI Ambiental Ltda.; as 

agulhas e seringas, juntamente com as embalagens vazias de medicamentos veterinários, 

são encaminhados para a UDI Ambiental Ltda., assim como as pilhas, lâmpadas, baterias 

resíduos eletrônicos e lama da CSAO e resíduos da construção civil (pinceis, solventes, 

tintas). 

Os dejetos animais oriundos das áreas de confinamento são dispostos em uma 

área específica, de 5,9618 ha, que juntamente com os resíduos vegetais oriundos do 

beneficiamento passam por processo de compostagem, para serem utilizados nas 

propriedades constituintes do empreendimento, como adubo orgânico, com taxa de 

aplicação de 40 t/ha/ano. A área está localizada nas coordenadas geográficas WGS 84: 

19°19’14.06” S. e 46°9°32.52” W..  

Os resíduos oriundos do beneficiamento também são utilizados na alimentação 

animal.  

O barro (solo) retirado das lagoas de decantação das águas residuárias oriundas do 

beneficiamento dos produtos agrícolas são dispostos num local próximo às lagoas, para 

drenagem do excesso de água e, posteriormente, são devolvidos ao campo. 

Os animais mortos são dispostos em valas e cobertos com solo. A área de 

disposição dos animais fica distante dos cursos d’água e apresenta a seguinte localização: 

coordenadas geográficas WGS 84: 19°19’25.07” S. e 46°10’26.13” W. 

 

9. Programas e/ou Projetos 

 

Os programas apresentados no Programa de Controle Ambiental – PCA (2019) 

foram: Monitoramento e avaliação da eficiência dos sistemas de tratamento de efluentes; 

Plano de conservação de água e solo; Monitoramento da qualidade da água para consumo 

humano; Programa de gerenciamento de resíduos sólidos; Programa de educação 

ambiental; Programa de monitoramento da fauna terrestre; Programa de segurança e 

saúde dos trabalhadores e Programa de recuperação de áreas degradadas. 

 

9.1 Monitoramento e avaliação da eficiência dos sistemas de tratamento de 

efluentes 

O monitoramento será realizado a fim de avaliar a eficiência dos sistemas de 

tratamento adotados e definir procedimentos a serem adotados para sua manutenção. 
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Medidas: limpeza dos sistemas de tratamento de esgoto sanitário, com coletas 

anuais nas saídas destes, para análises dos parâmetros: DBO, DQO, pH, sulfactantes, 

sólidos suspensos e sólidos sedimentáveis; limpeza das CSAO e coletas anuais nas 

saídas das CSAO, para análises dos parâmetros: DBO, DQO, pH, sulfactantes, óleos e 

graxas, sólidos suspensos e sólidos sedimentáveis; coletas anuais nas saídas dos 

sistemas de tratamento das águas residuárias, para análises dos parâmetros: DBO, DQO, 

pH, sulfactantes, óleos e graxas, sólidos suspensos e sólidos sedimentáveis. 

Cronograma: a ser executado anualmente. 

  

9.2 Plano de conservação de água e solo 

A fim de garantir a qualidade do recurso solo. 

Medidas: uso de cobertura morta; terraceamento; rotação de culturas; adequação 

das estradas rurais; análises de solos (Ca, Mg, Al, H + Al, CTC efetiva e total, S, Saturação 

por bases, Matéria orgânica, micronutrientes, pH, soma de bases trocáveis, textura). 

Cronograma: execução anualmente. 

No empreendimento já estão sendo também implantadas técnicas de contenção e 

retenção de água pluvial, por meio de valas de inflitração.  

 

9.3 Monitoramento da qualidade da água para consumo humano 

Tem como objetivo monitorar a qualidade da água para consumo humano, através 

de análises periódicas e subsidiar medidas de melhoria no processo a fim de evitar a 

contaminação. 

Medidas: realização de amostragens anuais nas fontes utilizadas para o consumo 

humano. 

Cronograma: execução anualmente. 

 

9.4 Programa de gerenciamento de resíduos sólidos  

Este programa tem como meta a coleta seletiva, armazenamento temporário interno 

e a destinação adequada dos resíduos sólidos gerados no empreendimento.  

Medidas: coleta seletiva; quantificação, coleta, transporte interno e armazenamento 

temporário; destinação final. 

Cronograma: execução permanente, durante toda a vigência da licença. 
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9.5 Programa de educação ambiental 

Permeando as diversas dimensões que constroem a realidade social do 

empreendimento, estruturou-se um Programa de Educação Ambiental – PEA, buscando 

criar condições para a participação de diferentes agentes sociais no processo de gestão 

ambiental, com vistas à melhoria da qualidade de vida individual e coletiva. 

O programa se baseia nas diretrizes de Educação Ambiental do Ministério de Meio 

Ambiente, constantes na Política Nacional de Educação Ambiental (Lei Federal nº 

9.795/1999) e no Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA), bem como na 

Deliberação Normativa COPAM nº 214/2017 e Instrução Normativa IBAMA nº 02/2012. 

Em consonância com as referências supracitadas, o PEA da Sekita Agronegócios 

foi elaborado com base nos resultados do Diagnóstico Socioambiental Participativo – DSP, 

aqui considerado como parte integrante do processo educativo, cuja finalidade foi 

considerar as especificidades locais e os impactos gerados pela atividade licenciada, sobre 

os diferentes grupos sociais presentes em sua área de influência direta. 

No que se refere ao DSP, o mesmo foi realizado nas comunidades Guarda dos 

Ferreiros e Alto dos Quilombos, com o objetivo de levantar informações, demandas e as 

principais fragilidades e potencialidades existentes dentre os grupos, assim como 

promover as conexões entre o empreendimento e as comunidades.  

Os resultados obtidos no DSP permitiram a adequação do planejamento das ações 

a serem desenvolvidas no PEA, ao passo que se considerou: a faixa etária e naturalidade 

dos participantes; o conhecimento da existência ou operação do empreendimento na 

região; as vantagens na instalação e operação de um empreendimento do porte da Sekita 

Agronegócios para a região; as principais fragilidades existentes na região, que possuem 

relação com o empreendimento; e as potencialidades locais, aspectos considerados 

benéficos nas comunidades, ainda que necessitem de incentivos. 

Ainda, as relações entre comunidade e empreendimento foram investigadas, o que 

permitiu identificar o nível de envolvimento construído, permitindo ao PEA traçar 

estratégias que visem promover uma maior aproximação de ambos, para estimular o 

desenvolvimento local, buscando ações mais sustentáveis e que valorizem a inclusão 

social e a melhoria da qualidade de vida da população. 

Após a realização do DSP, identificou-se as prioridades temáticas principais e os 

eixos comuns para a composição da matéria do programa. Objetivamente, meio ambiente, 

poluição ambiental, desmatamento, agricultura sustentável, além das potencialidades 

locais e das relações entre os grupos sociais envolvidos foram alçados à posição de 
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destaque na proposição dos projetos de educação ambiental, cujos conteúdos deverão 

contemplar tanto o meio socioeconômico quanto o biótico e o físico. 

O PEA em questão foi construído a partir de etapas metodológicas definidas a partir 

das informações coletadas, sendo as reuniões devolutivas parte deste desenvolvimento. 

Tal instrumento buscou promover o compartilhamento de informações e demandas, com 

vistas à construção conjunta de um cronograma de execução. 

Portanto, o PEA do empreendimento Sekita Agronegócios possui como objetivo 

geral: Estimular e apoiar, na formulação de políticas para o meio ambiente, através da 

participação dos diferentes segmentos sociais; e promover ações capacitadoras e 

informativas, com debates, trocas de experiências e sensibilizações para o pensamento 

crítico e transformador. 

Os objetivos específicos estão relacionados à promoção de práticas pautadas na 

sustentabilidade, no âmbito do empreendimento e na percepção dos grupos sociais 

envolvidos, a fim de se construir uma visão coletiva da realidade local. 

Em atenção ao art. 8º da DN nº 214/2017, o PEA distinguiu os públicos, a saber:  

I - Público Externo: Lideranças, produtores rurais, educadores, agentes de saúde e 

demais membros das comunidades de Guarda dos Ferreiros e Alto dos Quilombos;  

II - Público Interno: Funcionários próprios de diversos setores (gerência, supervisão, 

encarregados, técnicos, operadores de máquinas, operadores industriais, laboratório e 

ajudantes agrícolas) e funcionários contratados (administrativo, limpeza, segurança, 

refeitório, manutenção e serviços agrícolas). 

As metas foram estipuladas no sentido de oportunizar o incremento da gestão 

socioambiental local, assim como os procedimentos metodológicos e os recursos técnico-

pedagógicos, com foco na concretização do programa a ser desenvolvido, lembrando que 

o PEA se articula com os demais programas ambientais apresentados nos estudos. 

No material apresentado consta, ainda, a estruturação de um Programa de 

Educação Ambiental para Trabalhadores – PEAT, com enfoque nas práticas individuais e 

coletivas de preservação ambiental. É fundamental registrar que ainda que ações de 

caráter social, segurança do trabalho, saúde e afins sejam incluídas, é imprescindível a 

distinção entre as ações de educação ambiental, comunicação social e responsabilidade 

socioambiental, como disposto na Instrução de Serviço Sisema nº 04/2018.  

Para avaliar o progresso e o resultado das ações propostas, definiram-se 

indicadores relacionados aos objetivos e metas, os quais serão apurados através dos 

seguintes elementos, por exemplo: fichas de campo; registro visual das atividades; 
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organização das informações; e fichas de avaliação dos cursos de capacitação e 

atividades práticas.  

As etapas pertinentes ao PEA foram definidas em cronograma, pelo período de 03 

anos, em que a implantação compreende as atividades de sensibilização inicial para o 

desenvolvimento das ações, composição de parcerias e articulações institucionais, bem 

como o desenvolvimento efetivo das ações do programa, conforme disposto no Art. 11, da 

DN nº 214/2017. 

Nesse caso, o empreendedor deverá apresentar um novo cronograma das ações 

do PEA em até 06 (seis) meses antes do final de cada período definido no cronograma 

executivo.  

A verificação do alcance e a geração de perspectivas de continuidade 

compreendem as atividades de análise dos resultados obtidos através da composição de 

relatórios de avaliação das ações realizadas, lembrando que o empreendedor deverá 

apresentar a revisão do PEA, incluindo as adequações e/ou complementações das ações 

de educação ambiental, se pertinente. 

Quando da renovação da licença, o empreendedor deverá realizar novo diagnóstico 

socioambiental participativo, de forma a subsidiar a atualização do PEA, em atenção ao 

parágrafo 3º, do art. 6º, da DN nº 214/2017.  

Destarte, no conjunto de condicionantes dispostas no Anexo I do presente parecer 

único, será incluída a exigência dos documentos de acompanhamento que deverão ser 

oportunamente apresentados ao órgão ambiental.  

 

9.6 Programa de monitoramento da fauna terrestre 

O programa tem por objetivo principal amostrar espécies da mastofauna, avifauna, 

herpetofauna, entomofauna e ictiofauna ocorrentes na área de influência do 

empreendimento Sekita Agronegócios, com intuito de avaliar os possíveis impactos 

ambientais decorrentes de sua operação. Além desse objetivo, este programa visa, ainda: 

incrementar o inventário da fauna das áreas de influência do empreendimento, 

contribuindo para o conhecimento científico da fauna da região; determinar a dinâmica 

populacional da fauna silvestre local em decorrência dos impactos advindos da operação 

do empreendimento; obter valores de riqueza, abundância, diversidade, equitabilidade das 

áreas amostradas; propor medidas para sanar os possíveis impactos negativos 

decorrentes do empreendimento na fauna local e elaborar estratégias conservacionistas 

eficientes, que venham, eventualmente, minimizar os efeitos negativos derivados da 



 

 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Subsecretaria de Regularização Ambiental - SURAM 
Superintendência Regional de Meio Ambiente do Triângulo Mineiro e Alto 
Paranaíba 

 

0345098/2019 
11/06/2019 

Pág. 40 de 59 

 

Praça Tubal Vilela, nº 03, Centro, Uberlândia, MG, CEP: 38400-186 
Telefax: (34) 3088-6400 

operação deste empreendimento. E, ainda, tem como meta monitorar, através de quatro 

campanhas de amostragem, a fauna em áreas sob a influência do empreendimento, 

durante o período de 02 (dois) anos.  

A metodologia a ser utilizada será dividida em três, de acordo com os grupos a 

serem estudados. Serão realizadas coletas de caráter qualitativo e quantitativo, bem como 

observações de campo e uso de petrechos para observações e captura da fauna. A coleta 

de dados também acontecerá através de registros diretos e/ou indiretos da fauna. 

As seguintes atividades deverão ser contempladas: Seleção de sítios para 

amostragem; Levantamentos de campo; Elaboração de relatórios parciais por campanha e 

Elaboração de relatório final. 

Os parâmetros que serão utilizados no monitoramento dos grupos faunísticos são: 

captura por unidade de esforço (CPUE), similaridade, diversidade, equitabilidade, riqueza e 

curva de acumulação de espécies.  Além disso, todas as espécies registradas durante as 

campanhas deverão ser analisadas segundo seu status de ameaça de extinção. A 

implementação do programa deverá ser responsabilidade do proprietário do 

empreendimento Sekita Agronegócios. 

 

9.7 Programa de segurança e saúde dos trabalhadores 

Visa proporcionar uma conscientização sobre a importância do uso do EPI e 

garantir assim condições adequadas de prestação de serviço, diminuindo o risco de 

acidentes e de doenças que possam ser causadas em decorrência das atividades. 

Medidas: equipamentos de proteção individual –EPIs (treinamento, fiscalização e 

fornecimento de EPIs); treinamento para manejo de animais peçonhentos; combate a 

incêndios. 

Cronograma: contínuo sempre que necessário. 

 

9.8 Programa de recuperação de áreas degradadas  

O objetivo principal deste programa é proceder à recuperação das áreas 

degradadas em decorrência da retirada de cascalho e a recomposição da paisagem. 

Medidas: levantamento das APPs a serem recuperadas; descrição das áreas 

degradadas. Ações: recomposição topográfica; reutilização da área – implantação de 

lavoura; recuperação ambiental – reconstituição da paisagem com espécies nativas; 



 

 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Subsecretaria de Regularização Ambiental - SURAM 
Superintendência Regional de Meio Ambiente do Triângulo Mineiro e Alto 
Paranaíba 

 

0345098/2019 
11/06/2019 

Pág. 41 de 59 

 

Praça Tubal Vilela, nº 03, Centro, Uberlândia, MG, CEP: 38400-186 
Telefax: (34) 3088-6400 

Cronograma: a recuperação da cascalheira será iniciada quando finalizada a 

retirada do cascalho e a recuperação das APPs ocorrerá após aprovação do órgão 

ambiental. 

 

10. Compensações 

 

10.1 – Compensação Ambiental, art. 36, da Lei 9.985/2000 

 

A compensação ambiental prevista no artigo 36, da Lei nº 9.985/2000, consiste na 

obrigação imposta ao empreendedor, nos casos de atividade de significativo impacto 

ambiental, de apoiar a implantação e manutenção de unidades de conservação da 

natureza integrantes do grupo de proteção integral.  

A compensação ambiental possui caráter nitidamente econômico. A lei, ao 

determinar a fixação do percentual da compensação de acordo com o grau de impacto 

ambiental causado pelo empreendimento (artigo 36 § 1º), acaba por inserir a variante 

ambiente no planejamento econômico do empreendimento potencialmente poluidor. No 

entanto, a cobrança da compensação ambiental fundamenta-se no estudo prévio de 

impacto ambiental e seu respectivo relatório – EIA/RIMA.  

Cumpre definir, portanto, quais são os significativos impactos ambientais 

identificados no EIA, que ensejam a cobrança da compensação. O Decreto Estadual 

45.175/2009, que estabelece metodologia de gradação de impactos ambientais e 

procedimentos para fixação e aplicação da compensação ambiental, apresenta em seu 

anexo único os indicadores ambientais para o cálculo da relevância dos significativos 

impactos ambientais, quais sejam:  

Interferência em áreas de ocorrência de espécies ameaçadas de extinção, raras, 
endêmicas, novas e vulneráveis e/ou em áreas de reprodução, de pousio e de rotas 
migratórias 

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” 

Interferência em áreas prioritárias para a conservação, conforme “Biodiversidade 
em Minas Gerais - Um Atlas para sua Conservação” 

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

Rebaixamento ou soerguimento de aquíferos ou águas superficiais 
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Transformação ambiente lótico em lêntico 

Interferência em paisagens notáveis 

Emissão de gases que contribuem efeito estufa 

Aumento da erodibilidade do solo 

Emissão de sons e ruídos residuais 

 

Levando-se em consideração que o item negritado é considerado como de 

significativo impacto ambiental na área destinada ao empreendimento e diante das 

conclusões aferidas do EIA, será condicionado à aplicação da compensação ambiental 

disposta na Lei nº 9.985/2000.  

 

11. Controle Processual  

 

O processo se encontra formalizado e instruído corretamente no tocante à 

legalidade processual, haja vista a apresentação dos documentos necessários e exigidos 

pela legislação ambiental em vigor, conforme enquadramento no disposto da 

Deliberação Normativa n° 217/2017.  

Neste processo encontra-se a publicação em periódico local ou regional do 

requerimento de Licença, conforme determina a Deliberação Normativa COPAM nº 13/95. 

O empreendimento possui o Certificado de Regularidade – CR do Cadastro Técnico 

Federal – CTF para atividades potencialmente poluidoras do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).  

Restou comprovado que o empreendimento possui área de reserva legal 

determinada em Lei, tal qual especificado em tópico próprio, tendo sido condicionada 

apresentação das matrículas das propriedades devidamente atualizadas, bem como os 

respectivo CAR, retificado. 

O local de instalação do empreendimento e o tipo de atividade desenvolvida estão 

em conformidade com as leis e regulamentos administrativos municipais, de acordo com 

declarações emitidas pelos Municípios de Rio Paranaíba-MG e Ibiá-MG. 

Foi publicado na Imprensa Oficial de Minas Gerais que os estudos encontravam-se 

a disposição dos interessados na SUPRAM TMAP, conferindo-lhes também a 

oportunidade de requererem a realização de audiência pública, conforme DN COPAM nº 

12/94, porém não houve solicitação para realização da mesma. 

 Nos termos do Decreto Estadual 47.383/2018, o prazo de validade da licença em 

referência será de 10 (dez) anos. 
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12. Conclusão 

 

A equipe interdisciplinar da Supram Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba sugere o 

deferimento desta Licença Ambiental na fase de LAC2 – Licença Ambiental Concomitante 

– LOC para o empreendimento Fazenda Aliança; Novo Horizonte; Lote 33, 36, 46, 47, 48, 

49, 59; denominado Sekita Agronegócios, do Sr. Makoto Edson Sekita e Outros para as 

atividades de: “horticultura (floricultura, olericultura, fruticultura anual, viveiricultura e cultura 

de ervas medicinais e aromáticas)”, “criação de bovinos, bubalinos, equinos, muares, 

ovinos e caprinos, em regime de confinamento”, “barragem de irrigação ou de perenização 

para agricultura”, “culturas anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos 

agrossilvipastoris, exceto horticultura”, “beneficiamento primário de produtos agrícolas: 

limpeza, lavagem, secagem, despolpamento, descascamento, classificação e/ou 

tratamento de sementes”, “compostagem de resíduos industriais”, “criação de bovinos, 

bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos, em regime extensivo”, “formulação de 

rações balanceadas e de alimentos preparados para animais”, “postos revendedores, 

postos ou pontos de abastecimento, instalações de sistemas retalhistas, postos flutuantes 

de combustível e postos revendedores de combustível de aviação”, nos municípios de Rio 

Paranaíba e Ibiá/MG, pelo prazo de 10 anos, vinculada ao cumprimento das 

condicionantes e programas propostos. 

As orientações descritas em estudos e as recomendações técnicas e jurídicas 

descritas neste parecer, através das condicionantes listadas em Anexo, devem ser 

apreciadas pela Câmara de Atividades Agrossilvipastoris (CAP). 

Oportuno advertir ao empreendedor que o descumprimento de todas ou quaisquer 

condicionantes previstas ao final deste parecer único (Anexo I e II) e qualquer alteração, 

modificação e ampliação sem a devida e prévia comunicação a Supram Triângulo Mineiro 

e Alto Paranaíba, tornam o empreendimento em questão passível de autuação. 

Cabe esclarecer que a Superintendência Regional de Meio Ambiente do Triângulo 

Mineiro e Alto Paranaíba não possui responsabilidade técnica e jurídica sobre os estudos 

ambientais apresentados nesta licença, sendo a elaboração, instalação e operação, assim 

como a comprovação quanto a eficiência destes de inteira responsabilidade da(s) 

empresa(s) responsável(is) e/ou seu(s) responsável(is) técnico(s). 

Ressalta-se que a Licença Ambiental em apreço não dispensa nem substitui a 

obtenção, pelo requerente, de outras licenças legalmente exigíveis. Opina-se que a 

observação acima conste do certificado de licenciamento a ser emitido. 
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13. Anexos 

 

Anexo I. Condicionantes para LAC2 – Licença Ambiental Concomitante - LOC da Fazenda 

Aliança; Novo Horizonte; Lote 33, 36, 46, 47, 48, 49, 59; denominado Sekita Agronegócios. 

 

Anexo II. Programa de Automonitoramento da LAC2 – Licença Ambiental Concomitante - 

LOC da Fazenda Aliança; Novo Horizonte; Lote 33, 36, 46, 47, 48, 49, 59; denominado 

Sekita Agronegócios. 

 

Anexo III. Relatório Fotográfico da Fazenda Aliança; Novo Horizonte; Lote 33, 36, 46, 47, 

48, 49, 59; denominado Sekita Agronegócios. 
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ANEXO I 

 
Condicionantes para LAC2 – Licença Ambiental Concomitante – LOC da Fazenda 

Aliança; Novo Horizonte; Lote 33, 36, 46, 47, 48, 49, 59; denominado Sekita 

Agronegócios 

 

Empreendedor: Makoto Edson Sekita e Outros 

Empreendimento: Fazenda Aliança; Novo Horizonte; Lote 33, 36, 46, 47, 48, 49, 59; 
denominado Sekita Agronegócios 

CNPJ: 328.821.579-91 

Município: Rio Paranaíba e Ibiá/MG 

Atividade(s): “Horticultura (floricultura, olericultura, fruticultura anual, viveiricultura e 

cultura de ervas medicinais e aromáticas)”, “Criação de bovinos, bubalinos, equinos, 

muares, ovinos e caprinos, em regime de confinamento”, “Barragem de irrigação ou de 
perenização para agricultura”, “Culturas anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e 
cultivos agrossilvipastoris, exceto horticultura”, “Beneficiamento primário de produtos 
agrícolas: limpeza, lavagem, secagem, despolpamento, descascamento, classificação 
e/ou tratamento de sementes”, “Compostagem de resíduos industriais”, “Criação de 
bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos, em regime extensivo”, 
“Formulação de rações balanceadas e de alimentos preparados para animais”, “Postos 
revendedores, postos ou pontos de abastecimento, instalações de sistemas retalhistas, 
postos flutuantes de combustível e postos revendedores de combustível de aviação”, 

Código(s) DN 217/2017: G-01-01-5; G-02-08-9; G-05-02-0; G-01-03-1; G-04-01-4; F-05-

05-3; G-02-07-0; D-01-13-9; F-06-01-7 
Processo: 08590/2018/001/2019 
Validade: 10 anos  

Item Descrição da Condicionante Prazo* 

01 
Executar o Programa de Automonitoramento, conforme 
definido no Anexo II. 

Durante a vigência 
da Licença 

02 

Executar campanha de monitoramento da mastofauna, 
entomofauna, herpetofauna, ictiofauna e avifauna conforme 
programa proposto, em duas campanhas anuais 
contemplando a sazonalidade. 

Durante dois anos 

03 

Apresentar, conforme dispõe a Deliberação Normativa nº 
214, de 26 de abril de 2017, os seguintes documentos: 

I - Formulário de Acompanhamento Semestral, 
apresentando as ações previstas e realizadas, conforme 
modelo apresentado no Anexo II da norma; 

II - Relatório de Acompanhamento Anual, 
detalhando e comprovando a execução das ações 
realizadas. 
Obs. 1: O empreendedor deverá apresentar um novo 
cronograma das ações do PEA em até 06 (seis) meses 
antes do final de cada período definido no cronograma 
executivo; 2. Quando da revalidação da licença, deverá ser 
apresentado um novo diagnóstico socioambiental 
participativo, de forma a subsidiar a atualização do PEA. 

Durante a vigência 
da Licença 
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04 

Adotar técnicas conservacionistas de solo, principalmente, 
nas divisas das áreas de preservação permanente e 
reserva legal com as áreas de cultivo, a fim de conter 
processos erosivos e carreamento de insumos utilizados na 
agricultura. 

Durante a vigência 
da Licença 

05 

Apresentar análise de solo das áreas cultivadas, nas 
profundidades de 0-20 e 20-40 cm. Parâmetros: P, K, Ca, 
Mg, Na, CTC efetiva e CTC potencial, S, Al, Matéria 
Orgânica, pH, Saturação por bases.  
A análise do solo deve ser feita em laboratório 
credenciado/homologado, conforme determinado em 
DN COPAM n° 216/2017. 

Bienal 

06 

Apresentar relatório técnico de recomendação da taxa de 
aplicação, por meio de adubação, do composto oriundo da 
compostagem e do efluente oriundo do sistema de 
tratamento dos dejetos da bovinocultura e das águas 
residuárias dos galpões de ordenha, calculada e justificada 
a partir de critérios agronômicos e de boas práticas de 
manejo e conservação do solo, elaborada por responsável 
técnico habilitado. 
Frequência: bienalmente 

Durante a vigência 
da Licença 

07 

Isolar as áreas de preservação permanente e de reserva 
legal, por meio de cerca com arame liso, a fim de impedir o 
acesso dos animais da atividade de bovinocultura às áreas 
em questão. Devem ser garantidos aos animais, trechos de 
acesso ao corpo hídrico para sua dessedentação. 

Durante a vigência 
da Licença 

08 

Criar e adotar um Programa Interno de Autofiscalização da 
Correta Manutenção da Frota quanto à emissão de fumaça 
preta, conforme diretrizes constantes no Anexo I, da 
Portaria nº 85/96, do IBAMA.  

90 dias 

09 
Apresentar os resultados do monitoramento das emissões 
veiculares. 

Anual 

10 

Apresentar relatório fotográfico da adequação do depósito 
temporário de embalagens vazias (recém-usadas) de 
agrotóxicos, presente na Unidade II, que apresenta como 
ponto de referência as coordenadas geográficas WGS 84: 
19°24’9.50” S. e 46°15’42.96” W.. Seguir as orientações da 
Portaria n° 862/2007 do IMA e NBR 12.235/1992. 

90 dias 

11 
Relatar à SUPRAM TMAP todos os fatos ocorridos no 
empreendimento, que causem impacto ambiental negativo, 
imediatamente após à constatação. 

Durante a vigência 
da Licença 

12 
Apresentar cópias das matrículas de imóvel e respectivos 
CAR, comprovando as averbações de reserva legal 
atinentes aos termos emitidos. 

180 dias 

13 

Protocolar, perante a Gerência de Compensação Ambiental 
do IEF, processo de compensação ambiental, conforme 
procedimentos estipulados pela Portaria do IEF n° 55, de 
23 de abril de 2012. 

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

Estado. 

 

Obs.: 1 – Em razão de fato superveniente, o empreendedor poderá requerer a exclusão, a prorrogação do prazo para o seu 

cumprimento ou a alteração de conteúdo da condicionante imposta, formalizando requerimento escrito, devidamente 

instruído com a justificativa e a comprovação da impossibilidade de cumprimento, até o vencimento do prazo estabelecido na 

respectiva condicionante; 

Obs.: 2 – A comprovação do atendimento aos itens destas condicionantes deverá estar acompanhada da anotação de 

responsabilidade técnica – ART, emitida pelo(s) responsável (eis) técnico(s), devidamente habilitado(s), quando for o caso. 

Obs.: 3 – Apresentar, juntamente com o documento físico, cópia digital das condicionantes e automonitoramento em formado 

pdf., acompanhada de declaração, atestando que confere com o original. 

Obs.:4 – Os laboratórios, impreterivelmente, devem ser acreditados/homologados, conforme a Deliberação Normativa 

COPAM nº 216, de 07 de outubro de 2017, ou a que sucedê-la. 

Obs.: 5 – Caberá ao requerente providenciar a publicação da concessão ou renovação de licença, no prazo de 30 (trinta) dias 

contados da publicação da concessão da licença, em periódico regional local de grande circulação, nos termos da 

Deliberação Normativa COPAM nº 217, de 06 de dezembro de 2017. 
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ANEXO II 

 

Programa de Automonitoramento da LAC2 – Licença Ambiental Concomitante – LOC 

da Fazenda Aliança; Novo Horizonte; Lote 33, 36, 46, 47, 48, 49, 59; denominado 

Sekita Agronegócios 

  

Empreendedor: Makoto Edson Sekita e Outros 
Empreendimento: Fazenda Aliança; Novo Horizonte; Lote 33, 36, 46, 47, 48, 49, 59; 
denominado Sekita Agronegócios 

CNPJ: 328.821.579-91 

Município: Rio Paranaíba e Ibiá/MG 

Atividade(s): “Horticultura (floricultura, olericultura, fruticultura anual, viveiricultura e cultura 
de ervas medicinais e aromáticas)”, “Criação de bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos 
e caprinos, em regime de confinamento”, “Barragem de irrigação ou de perenização para 
agricultura”, “Culturas anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos 
agrossilvipastoris, exceto horticultura”, “Beneficiamento primário de produtos agrícolas: 
limpeza, lavagem, secagem, despolpamento, descascamento, classificação e/ou tratamento 
de sementes”, “Compostagem de resíduos industriais”, “Criação de bovinos, bubalinos, 
equinos, muares, ovinos e caprinos, em regime extensivo”, “Formulação de rações 
balanceadas e de alimentos preparados para animais”, “Postos revendedores, postos ou 
pontos de abastecimento, instalações de sistemas retalhistas, postos flutuantes de 
combustível e postos revendedores de combustível de aviação”, 
Código(s) DN 217/2017: G-01-01-5; G-02-08-9; G-05-02-0; G-01-03-1; G-04-01-4; F-05-05-
3; G-02-07-0; D-01-13-9; F-06-01-7 
Processo: 08590/2018/001/2019 

Validade: 10 anos  

 

1. Efluentes Líquidos 

 

Local de amostragem Parâmetro 
Frequência de 

Análise 

Entrada e saída das fossas 
sépticas localizadas nas áreas 

administrativas 

DBO 5,20, DQO, óleos e graxas, pH, sólidos 
sedimentáveis, sólidos em suspensão e 

detergentes 
Anual 

Saída das caixas separadoras 
de água e óleo 

DQO, óleos e graxas, pH, sólidos 
sedimentáveis, sólidos em suspensão e 

detergentes, vazão média diária 
Anual 

Entrada e saída do sistema de 
tratamento de efluentes  

pH, DBO 5,20, DQO, sólidos sedimentáveis, 
sólidos totais, óleos e graxas, N total, N 

amoniacal, P total, K total 
Anual 

 

Relatórios: Enviar anualmente à Supram-TMAP, até o 20º dia do mês subsequente, os 

resultados das análises efetuadas. O relatório deverá ser de laboratórios em conformidade 

com a DN COPAM n.º 216/2017 e deve conter a identificação, registro profissional e a 

assinatura do responsável técnico pelas análises. 

  

Na ocorrência de qualquer anormalidade nos resultados nas análises realizadas durante o 

ano, o órgão ambiental deverá ser imediatamente informado. 
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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 e Oleosos 

 

Enviar anualmente à Supram-TMAP, até o 20º dia do mês subsequente, os 

relatórios de controle e disposição dos resíduos sólidos gerados contendo, no mínimo os 

dados do modelo abaixo, bem como a identificação, registro profissional e a assinatura do 

responsável técnico pelas informações. 

 

Resíduo Transportador Disposição final Obs. 
(**) 

Denominação Origem Classe 
NBR 

10.004 
(*) 

Taxa de 
geração 
kg/mês 

Razão 
social 

Endereço 
completo 

Forma 
(*) 

Empresa responsável 

Razão 
social 

Endereço 
completo 

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

(**) 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) 

 

Em caso de alterações na forma de disposição final de resíduos, a empresa deverá 

comunicar previamente à Supram-TMAP, para verificação da necessidade de 

licenciamento específico. 

As doações de resíduos deverão ser devidamente identificadas e documentadas 

pelo empreendedor. Fica proibida a destinação dos resíduos Classe I, considerados como 

Resíduos Perigosos segundo a NBR 10.004/04, em lixões, bota-fora e/ou aterros 

sanitários, devendo o empreendedor cumprir as diretrizes fixadas pela legislação vigente. 

Comprovar a destinação adequada dos resíduos sólidos de construção civil que 

deverão ser gerenciados em conformidade com as Resoluções CONAMA n.º 307/2002 e 

348/2004. 

As notas fiscais de vendas e/ou movimentação e os documentos identificando as 

doações de resíduos, que poderão ser solicitadas a qualquer momento para fins de 

fiscalização, deverão ser mantidos disponíveis pelo empreendedor. 
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IMPORTANTE 

 

 Os parâmetros e frequências especificadas para o programa de 

Automonitoramento poderão sofrer alterações a critério da área técnica da Supram-TMAP, 

face ao desempenho apresentado; 

 A comprovação do atendimento aos itens deste programa deverá estar 

acompanhada da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), emitida pelo(s) 

responsável(eis) técnico(s), devidamente habilitado(s); 

 

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. 
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ANEXO III 

 

Relatório Fotográfico da Fazenda Aliança; Novo Horizonte; Lote 33, 36, 46, 47, 48, 49, 

59; denominado Sekita Agronegócios 

 

Empreendedor: Makoto Edson Sekita e Outros 
Empreendimento: Fazenda Aliança; Novo Horizonte; Lote 33, 36, 46, 47, 48, 49, 59; 
denominado Sekita Agronegócios 

CNPJ: 328.821.579-91 

Município: Rio Paranaíba e Ibiá/MG 

Atividade(s): “Horticultura (floricultura, olericultura, fruticultura anual, viveiricultura e 
cultura de ervas medicinais e aromáticas)”, “Criação de bovinos, bubalinos, equinos, 
muares, ovinos e caprinos, em regime de confinamento”, “Barragem de irrigação ou de 
perenização para agricultura”, “Culturas anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e 
cultivos agrossilvipastoris, exceto horticultura”, “Beneficiamento primário de produtos 
agrícolas: limpeza, lavagem, secagem, despolpamento, descascamento, classificação 
e/ou tratamento de sementes”, “Compostagem de resíduos industriais”, “Criação de 
bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos, em regime extensivo”, 
“Formulação de rações balanceadas e de alimentos preparados para animais”, “Postos 
revendedores, postos ou pontos de abastecimento, instalações de sistemas retalhistas, 
postos flutuantes de combustível e postos revendedores de combustível de aviação”, 
Código(s) DN 217/2017: G-01-01-5; G-02-08-9; G-05-02-0; G-01-03-1; G-04-01-4; F-05-
05-3; G-02-07-0; D-01-13-9; F-06-01-7 
Processo: 08590/2018/001/2019 

Validade: 10 anos  

 

  

Figura 1. Fossa séptica  Figura 2. Fossa séptica 
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Figura 3a. Sistema de tratamento de dejetos 

animais e águas residuárias 

Figura 3b. Sistema de tratamento de dejetos 

animais e águas residuárias 

  

Figura 4. Separação de sólidos e líquidos 

(sistema de tratamento de dejetos e águas 

residuárias) 

Figura 6. Sistema de recolhimento de dejetos 

  

Figura 7. Tanque de distribuição do efluente 

do sistema de tratamento de dejetos 

Figura 8. Segregação de resíduos sólidos 
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Figura 9. Depósito de resíduos sólidos Figura 10. Acondicionamento de resíduos 

sólidos  

  

Figura 11. Acondicionamento de resíduos da 

oficina 

Figura 12. Baia com resíduos diversos 

  

Figura 13. Sistema de tratamento do efluente 

do lavador de veículos 

Figura 14. Retenção do efluente do lavador 

de equipamentos e máquinas (aplicação de 

agrotóxicos) 
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Figura 15a. Lagoas de decantação (efluente 

da área de beneficiamento) 

Figura 15b. Lagoa de decantação 

  

Figura 16. Retenção de efluente do depósito 

de agrotóxicos  

Figura 17. Barro (solo) oriundo das lagoas de 

decantação  

  

Figura 18a. Depósito de embalagens vazias 

de agrotóxicos (externo) 

Figura 18b. Depósito de embalagens vazias 

de agrotóxicos (interno) 
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Figura 19. Resíduo do beneficiamento  Figura 20. Bacia de contenção de óleo 

  

Figura 21. Área de abastecimento Figura 22. Bacia de contenção do tanque de 

combustível 

  

Figura 23. Caixa separadora de água e óleo Figura 24. Área de abastecimento 
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Figura 25. Área de preservação permanente 

no entorno do barramento 

Figura 26. Reserva legal ao fundo 

  

Figura 26. Captação de água Figura 28. Captação de água 

  

Figura 29. Sistema de contenção e retenção 

de água pluvial 

Figura 30. Plantio em nível e terraceamento 
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Figura 31. Cascalheira Figura 32. Barramento 

  

Figura 33. Piscinão Figura 34. Intervenção em APP (casa de 

bomba hidráulica) 

  

Figura 35. Barracão de alho Figura 36. Câmaras frias 
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Figura 37. Galpões de Confinamento Figura 38. Curral e APP cercada ao fundo 

  

Figura 39. Beneficiamento da cenoura Figura 40. Beneficiamento da beterraba 

  

Figura 41. Beneficiamento da batata Figura 42. Beneficiamento do alho  
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Figura 43. Galpão de beneficiamento Figura 44. Resíduo do beneficiamento 

  

Figura 45. Disposição temporária de 

embalagens vazias de agrotóxicos 
Figura 46. Área de preparo do TMT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


