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RECURSO 

ADENDO GCA/DIUC Nº 02/2019  AO PARECER ÚNICO DE COMPENSAÇÃO 

AMBIENTAL GCA/DIAP Nº 119/2013  

 

1 – DADOS DO EMPREENDIMENTO 

 

Empreendedor Vale do Tijuco Açúcar e Álcool Ltda. 
CNPJ 08.493.354/0001-27 

Empreendimento Vale do Tijuco Açúcar e Álcool Ltda. 
Localização Uberaba/MG 

No dos Processos COPAM 02327/2007/001/2010 e 02327/2007/004/2010 

Código DN 
74/04 

Atividades Objeto do 
Licenciamento - 

Classe 

D-02-08-9 

D-01-08-2 

E-02-02-1 

Destilação de Álcool, 

Fabricação de Açúcar, 

Produção de energia Termoelétrica 
– Classe 6 

Fase de licenciamento da 
condicionante de compensação 
ambiental 

Processo 02327/2007/001/2010 – LO 

Processo 02327/2007/004/2010 – LI (LP+LI) 

Nº da condicionante de compensação 
ambiental 

Processo 02327/2007/001/2010 – N° 17 

Processo 02327/2007/004/2010 – N° 11 

Nº da Licença 

Processo 02327/2007/001/2010 – LO N° 

210/2010 

Processo 02327/2007/004/2010 – LI N° 062/2011 

Validade da Licença 
LO N° 210/2010 – 04 (quatro) anos: 10/12/2014 

LI N° 062/2011 – 04 (quatro) anos: 13/05/2015 

Estudo Ambiental EIA/RIMA, RCA/PCA. 
Valor de Referência do 
Empreendimento  - VR 

R$ 192.676.580,02 

Grau de Impacto - GI apurado 0,4650% 

Valor da Compensação Ambiental 
(06/out/2015) 

R$ 895.946,10 

Valor da Compensação Ambiental 
Atualizado 

R$ 1.040.118,701 

 

2 – INTRODUÇÃO 

 

O PU GCA/DIAP Nº 119/2013, referente ao processo COPAM em epigrafe, foi pautado na 
38ª Reunião Ordinária da Câmara de Proteção à Biodiversidade e Áreas Protegidas - CPB 
do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM realizada no dia 28 de junho de 2013. 
O mesmo foi retirado de pauta com pedido de vista do conselheiro Thiago Rodrigues 
Cavalcanti (FIEMG). 
 
O relato de vista da FIEMG informa que “o empreendedor protocolizou um ofício, SIPRO 
0180197-1170/2013-5, solicitando a reavaliação de alguns impactos marcados pela GCA na 
Tabela de Grau de Impacto”, requerendo uma análise das justificativas apresentadas pela 
GCA/IEF. 
 
Na sequência, o PU GCA/DIAP Nº 119/2013, referente ao processo COPAM em epigrafe, foi 
pautado na 39ª Reunião Ordinária da Câmara de Proteção à Biodiversidade e Áreas 

                                                 
1 Valor de compensação atualizado com a taxa TJMG 1,1609166, de outubro/2015 (data da publicação da decisão da CPB) 
até fevereiro/2019. 
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Protegidas - CPB do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM realizada no dia 26 
de julho de 2013. O mesmo foi baixado em diligência em virtude de questionamentos 
apresentados pelo empreendedor com relação ao GI, protocolados na gerência em 19 de 
julho de 2013.  
 
Foi elaborado o Adendo GCA/DIAP Nº 01/2015 ao Parecer Único de Compensação 
Ambiental GCA/DIAP Nº 119/2013, datado de 5 de agosto de 2013, o qual discorreu sobre 
os itens “introdução ou facilitação de espécies alóctones (invasoras)” e “interferência 
/supressão de vegetação, acarretando fragmentação”. O referido Adendo concluiu pela 
manutenção do mesmo GI aferido pelo PU GCA/DIAP Nº 119/2013, bem como da 
compensação ambiental devida.  
 
O PA COPAM em epigrafe foi pautado na 61ª Reunião Ordinária da Câmara de Proteção à 
Biodiversidade e Áreas Protegidas - CPB do Conselho Estadual de Política Ambiental - 
COPAM realizada no dia 02 de outubro de 2015, sendo que o parecer da GCA foi aprovado 
(GI de 0,4650% e valor da compensação ambiental de R$ 895.946,10). Tal decisão foi 
publicada em 6 de outubro de 2015.  
 
Posteriormente a empresa apresentou recurso, solicitando a reconsideração da decisão que 
aprovou a tabela de grau de impacto constantes do PU GCA/DIAP Nº 119/2013 e de seu 
adendo, com vistas à exclusão imediata dos índices de relevância “introdução ou facilitação 
de espécies alóctones (invasoras)” e “emissões de gases que contribuem para o efeito 
estufa”. A empresa também solicitou que, caso não houvesse a reconsideração da decisão 
que aprovou o PU GCA/DIAP Nº 119/2013 e seu adendo, o presente recurso fosse 
encaminhado à Câmara Normativa e Recursal do COPAM.  
 
Ressalta-se que o empreendimento em análise, Vale do Tijuco Açúcar e Álcool Ltda. - 
Destilação de Álcool, Fabricação de Açúcar e Produção de energia Termoelétrica, fica 
localizado no município de Uberaba/MG, na bacia do rio Paranaíba, sub-bacia do rio Tijuco. 
O mesmo ocupa uma área total de 90 ha, lugar denominado Fazenda Agropecuária União, 
matrícula N° 26.751, sendo que as operações necessárias para o processo produtivo são 
realizadas em uma área útil de 42 ha. 
 
O PA COPAM N° 02327/2007/001/2010 refere-se à Licença de Operação para a capacidade 
produtiva nominal instalada de moagem de 12.000 t/dia, divididas em destilação de álcool 
300 a 400 m3 (capacidade nominal dos aparelhos de destilação) e fabricação de açúcar 
1.000 T (capacidade nominal do secador de açúcar). Para a geração de energia 
termoelétrica, a partir da queima do bagaço de cana de açúcar, foi prevista a produção de 
45 MW. 
 
O PA COPAM N° 02327/2007/004/2010 refere-se à Licença de Instalação para ampliação 
da produção das atividades do processo N° 02327/2007/001/2010. Na ampliação, a 
empresa pretende processar mais 9.600 t/dia, o que totalizará uma capacidade nominal total 
de moagem de 21.600t/dia e uma geração de energia de 85 MW. 
 
Dessa forma, tendo em vista o exposto, a presente análise técnica tem como objetivo, fazer 
a reanálise do Parecer Único de Compensação Ambiental GCA/DIAP nº 119/2013, bem 
como, atualizar os valores de compensação ambiental, utilizando o fator de atualização 
monetária do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e redistribuir os valores conforme 
diretrizes do POA 2018, de modo a subsidiar a Câmara Técnica Especializada de Proteção 
à Biodiversidade e de Áreas Protegidas - CPB do Conselho Estadual de Política Ambiental – 
COPAM, na fixação do valor da Compensação Ambiental e na forma de aplicação do 
recurso, nos termos da legislação vigente. 
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3.  REVISÃO DA ANÁLISE DO GI  

 

3.1 Introdução ou facilitação de espécies alóctones (invasoras).   

 

O PU da GCA/DIAP Nº 119/2013 baseia a marcação desse item em informações contidas 

no Estudo de Impacto Ambiental - EIA, pelo qual as áreas não edificadas da Usina foram 

revegetadas com grama batatais (Paspalum notatum) 2. 

 

Sobre a espécie Paspalum notatum, destacam-se as seguintes informações3: 

Vegeta todo o ano, tendo um pequeno período de dormência, no auge 

da seca, porém apresenta suficiente resistência devido ao tapete 

protetor que forma e ainda às suas raízes profundas. 

[...].  

O P. notatum tanto se reproduz por estolões como por sementes. Sua 

disseminação nos pastos verifica-se sobretudo pelas sementes que 

atravessam o tubo digestivo sem ser atacadas. Uma vez formada 

uma touceira, ela progride lentamente, mas de maneira tão firme e 

avassaladora que elimina toda outra vegetação que não seja 

extremamente lenhosa ou alta, acabando por formar um gramado 

uniforme de gregarismo puro.  

É difícil haver associação entre o Paspalum notatum e outras 

forrageiras em virtude de sua excepcional agressividade. Apenas 

algumas Leguminosas nativas, se o terreno for rico em Ca ou 

calado, saem bem. [...]. 

Observamos a substituição completa de Cynodon dactylon, Chloris 

gayana, Pennisetum clandestinum e de diversos capins anuais sem 

valor forrageiro. Um terreno que foi coberto de P. notatum dificilmente 

pode ser transformado em outra pastagem a menos que se retire o 

seu tapete integralmente, o que poderia ser feito por máquinas 

especiais. Qualquer pedaço de talo ou de rizoma que fique no 

terreno pode dar origem a uma nova planta. Entretanto não suporta 

bem a sombra, o que indica a possibilidade de ser eliminada por 

culturas de cobertura.  

Temos tido alguma dificuldade com esta Gramínea em prado de feno 

de Chloris gayana, onde constituiu uma invasora séria. [...].  

Pode vir a constituir uma praga séria no futuro, porque tem sido 

muito disseminada para gramados de jardim e pequenos 

piquetes.  

[...]. 

Capim da Bahia (Paspalum notatum). Extremamente agressivo, 

embora de formação lenta. Pode vir a tornar-se uma praga séria 

se não fôr controlado, pois tem tendência de dominar quase 

todas as espécies associadas. [...]. [Grifo nosso]. 

 

                                                 
2 Gaia Consultoria Ambiental. Estudo de Impacto Ambiental – EIA. Página 145. 
3 Disponível em http://www.scielo.br/pdf/aesalq/v11/10.pdf. Acesso em 11 fev. 2019. 

http://www.scielo.br/pdf/aesalq/v11/10.pdf
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Das informações acima apresentadas destaca-se o fato de que a espécie Paspalum 

notatum, ainda que não suporte bem a sombra no caso de culturas de cobertura, é 

extremamente agressiva, tendendo a dominar quase todas as espécies associadas.  

 

Em se tratando de espécies alóctones com características invasoras, as ações de 

prevenção e precaução são fundamentais já que as invasões são muitas vezes 

imprevisíveis. Em outras palavras, conforme acima citado, a espécie Paspalum notatum 

“pode vir a constituir uma praga séria no futuro, porque tem sido muito disseminada 

para gramados de jardim e pequenos piquetes”. De fato, no caso do empreendimento 

em tela a espécie é utilizada em áreas de jardim da área industrial (5% do uso do solo). 

 

Com relação aos argumentos interpostos, é necessário destacar que, mesmo sendo o 

plantio da espécie uma medida mitigadora no sentido de prevenir a implantação de 

processos erosivos e a geração de poeiras fugitivas, a medida mitigadora em si causa o 

efeito colateral ao utilizar uma espécie com potencial de invasão biológica.  

 

Atualmente, as espécies exóticas invasoras são reconhecidas como a 
segunda causa mundial para a perda de diversidade biológica, 
perdendo apenas para a destruição de habitats e a exploração 
humana direta. Essas espécies, quando introduzidas em outros 
ambientes, livres de inimigos naturais, se adaptam e passam a 
reproduzir-se a ponto de ocupar o espaço de espécies nativas e 
produzir alterações nos processos ecológicos naturais, tendendo a se 
tornar dominantes após um período de tempo mais ou menos longo 
requerido para sua adaptação (ZILLER et al., 2004). 4 

 

Dentre as consequências da introdução de plantas exóticas, STILING (1999)5 destaca a 

redução das plantas nativas pela competição, bem como, levanta outras conseqüências 

indiretas, tais como, disseminação de parasitas e doenças de espécies exóticas para 

espécies nativas, mudanças genéticas das espécies nativas por hibridação com espécies 

exóticas, alterações abióticas e mudanças no regime do fogo. 

 

Considerando os princípios da precaução e da prevenção, considerando os riscos 

envolvidos com a introdução de uma espécie exótica, considerando a escassez de políticas 

públicas referentes ao controle de espécies invasoras no âmbito do Estado de Minas Gerais, 

considerando o caráter educativo dos pareceres do Sisema, considerando o princípio In 

dubio pro natura, esse parecer opina pela manutenção da marcação realizada pela Analista 

Ambiental no item “Introdução ou facilitação de espécies alóctones (invasoras)” da planilha 

GI no âmbito do Parecer Único GCA/DIAP N° 119/2013. 

 

 

3.2 Emissões de gases que contribuem para o efeito estufa 

 

                                                 
4 BIONDI, D.; PEDROSA-MACEDO; J. H. Plantas invasoras encontradas na área urbana de Curitiba (PR). FLORESTA, 
Curitiba, PR, v. 38, n. 1, p. 129-130, jan./mar. 2008. Disponível em: http://revistas.ufpr.br/floresta/article/download/11034/7505. 
Acesso em: 13 jun. 2017. 
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O EIA do empreendimento, CAPÍTULO IV - ANÁLISE DOS ASPECTOS E IMPACTOS 
SÓCIOAMBIENTAIS, página 11, não deixa dúvidas com relação a esse item da planilha GI, 
vejamos: 

Quando das atividades desenvolvidas para expansão da planta 
industrial da Usina Vale do Tijuco, as emissões atmosféricas estarão 
associadas à movimentação de caminhões e máquinas. Tais 
atividades ocasionarão no aumento das emissões de gases veiculares 
(principalmente CO2) [...], abrangendo principalmente e em maior 
escala a ADA e sua circunvizinhança imediata, por representar as 
áreas de maior concentração e circulação de veículos.  
 
Durante a etapa de operação do empreendimento, as emissões 
atmosféricas serão oriundas das atividades de geração de energia 
elétrica (queima de bagaço na caldeira) e circulação de veículos nas 
vias internas e externas, decorrente do transporte de insumos, 
produtos e matéria-prima. 

 
Mesmo que os equipamentos e maquinários utilizados no processo produtivo passem por 
rigoroso controle de padrões de emissões atmosféricas, isso não descarta as emissões de 
CO2, que é um gás do efeito estufa (GEE). 
 
Assim, esse parecer opina pela manutenção da marcação realizada pela Analista Ambiental 
no item “Emissões de gases que contribuem para o efeito estufa” da planilha GI no âmbito 
do Parecer Único GCA/DIAP N° 119/2013.  
 

4-  COMPENSAÇÃO AMBIENTAL E APLICAÇÃO DO RECURSO  

 

Uma vez que o GI aferido pelo PU GCA/DIAP Nº 119/2013 não sofreu alterações após a 

análise dos questionamentos interpostos, será mantido o cálculo de compensação 

ambiental, sendo que a recomendação de aplicação de recursos será revista nos termos do 

POA/2018. 

 

4.1 Valor da Compensação ambiental 

 

O valor da compensação ambiental foi apurado considerando o Valor de Referência do 

empreendimento informado pelo empreendedor e o Grau de Impacto – GI, nos termos do 

Decreto 45.175/09 alterado pelo Decreto 45.629/11, conforme extraído do Adendo 

GCA/DIAP Nº 01/2015 ao Parecer Único de Compensação Ambiental GCA/DIAP Nº 

119/2013: 

 

 Valor de referência do empreendimento: R$ 192.676.580,02. 

 Valor do GI apurado: 0,4650%  

 Valor da Compensação Ambiental (GI x VR): R$ 895.946,10. 

 

 

 

Tendo em vista que, houve recurso contra a decisão da CPB, a atualização segundo a 

tabela do TJMG se dará sob o valor de compensação apurado à época pela equipe técnica 

da GCA. 
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 Valor da Compensação Ambiental Atualizado: R$ 1.040.118,70 - Valor de 
compensação atualizado com a taxa TJMG 1,1609166, de outubro/2015  (data da 
publicação da decisão da CPB) até fevereiro/2019 

 

4.2 Aplicação do recurso 

 

 De acordo com o PU GCA/DIAP Nº 119/2013, não há nenhuma unidade de conservação 

considerada afetada pelo empreendimento. 

 

Assim, de acordo com as diretrizes o POA/2018, este parecer faz a seguinte recomendação 

de aplicação dos recursos de compensação ambiental em tela: 

 

DESTINAÇÃO ESPECIFICAÇÃO VALOR (R$) 

Regularização fundiária  

 

80% do valor da 

compensação ambiental 

R$ 832.094,96 

 

Planos de Manejo, Bens e Serviços  
20% do valor da 

compensação ambiental 
R$ 208.023,74 

T O T A L R$ 1.040.118,70 

 

Os recursos deverão ser repassados ao IEF em até 04 parcelas, o que deve constar do 

Termo de Compromisso a ser assinado entre o empreendedor e o órgão. 

 

5 – CONTROLE PROCESSUAL / PARECER JURIDICO  

 
O presente parecer se refere à análise de recurso interposto pela empresa Vale do Tijuco 

Açúcar a Alccol S.A  objetivando reforma da decisão proferida pela Câmara de Proteção à 

Biodiversidade e Áreas Protegidas - CPB,  em reunião realizada em 02 de outubro de 2015, 

nos autos do processo de compensação ambiental referente ao empreendimento localizado 

na Fazenda União, Processo COPAM nº 02327/2007/001/2010 e 02327/2007/004/2010. 

 

5.1 Da tempestividade e da competência para a apreciação do recurso 

 

Nos termos do  art. 7º do Decreto Estadual nº 45.175/09, alterado pelo Decreto Estadual nº 

45.629/11, que estabelece a metodologia para gradação de impactos ambientais e 

procedimentos para fixação e aplicação da compensação ambiental, da decisão da CPB – 

COPAM cabe recurso no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da publicação da 

decisão, e não sendo reconsiderada a decisão pela CPB-COPAM, o recurso será 

encaminhado à Câmara Normativa e Recursal do COPAM para decisão, vejamos: 
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“Art. 7º - A fixação da Compensação Ambiental e sua aplicação são de competência 

exclusiva da CPB-COPAM, observado o inciso IX do art. 18 do Decreto nº44.667, de 3 

de dezembro de 2007. 

 § 1º - Cabe ao Instituto Estadual de Florestas – Gerência de Compensação Ambiental 

– IEF-GCA, órgão de apoio à CPB-COPAM, a instrução de processo de cumprimento 

da compensação ambiental, por meio da apuração do valor a ser pago pelo 

empreendedor, e da sugestão de aplicação deste recurso, nos termos das diretrizes 

vigentes.  

 § 2º - Para instrução do processo a ser submetido à CPB-COPAM, o IEF-GCA 

analisará o EIA/RIMA, que deverá conter as informações necessárias ao cálculo do GI, 

podendo solicitar ao empreendedor informações complementares. 

 § 3º - Faculta-se ao empreendedor propor valores superiores ao devido, a título de 

compensação ambiental, e apresentar propostas para o seu cumprimento, que serão 

analisadas em consonância com as diretrizes vigentes. 

 § 4º - Da decisão da CPB-COPAM que fixa a compensação ambiental cabe recurso 

no prazo máximo de trinta dias contados da publicação da decisão. 

 § 5º - Não sendo reconsiderada a decisão pela CPB-COPAM, o recurso será 

encaminhado à Câmara Normativa e Recursal do Conselho Estadual de Política 

Ambiental, para decisão.” (grifo nosso) 

 

Considerando que a publicação da decisão da CPB da aplicação dos recursos da 

compensação ambiental  ocorreu em 06/10/2015 e que o recurso administrativo interposto 

pelo Vale do Tijuco Açúcar e Alcool foi protocolado em 03/11/2015, 28(vinte e oito) dias 

após a publicação da decisão da CPB-COPAM, temos que o mesmo é tempestivo, razão 

pela qual, deverá ser conhecido. 

 

5.2 Da Legitimidade 

 

O recurso protocolado encontra-se assinado por representantes legais da REQUERENTE, 

devidamente habilitados, conforme procuração juntada aos autos e Estatuto Social da 

emoresa, não havendo o que se questionar. Assim, o mesmo tem legitimidade para 

interposição do presente recurso nos termos do art. 53 da Lei Estadual nº 14.184/02. 

 

5.3 Do mérito 
 

Nos termos já colocados neste  parecer, não guarda razão as alegações apresentadas para  

a não incidência dos índices de relevância  relacionados á  introdução ou facilitação de 
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espécies alóctones (invasoras)   ou emissões de gases que contribuem para o efeito estufa, 

como se depreende da análise técnica exposta. 

 

Desta feita, somos pelo indeferimento do recurso ora em análise, considerando os aspectos 

técnicos apresentados, bem como, a legislação vigente.   

 

6 - CONCLUSÃO 

 

Considerando a análise e descrições técnicas empreendidas, não verificamos óbices a este 

Parecer.  

 

Infere-se que o presente processo encontra-se apto à análise e deliberação da Câmara de 

Proteção à Biodiversidade e áreas protegidas do COPAM, nos termos do art. 13, inc. XIII do 

Decreto Estadual 46.953, de 23 de fevereiro de 2016. 

 

Ressalta-se, finalmente, que o cumprimento da compensação ambiental não exclui a 

obrigação do empreendedor de atender às demais condicionantes definidas no âmbito do 

processo de licenciamento ambiental. 

 

Este é o parecer. 

 

Smj.                                                                                   

 

Belo Horizonte, 11 de março de 2019. 

 

 

Thiago Magno Dias Pereira 

Gestor Ambiental 

MASP 1155282-5 

 

 

Letícia Horta Vilas Boas 
Analista Ambiental com Formação Jurídica 

MASP 1.159.297-9 
 

 

 

De acordo:  
 

Nathalia Luiza Fonseca Martins 
Gerente de Compensação Ambiental/ IEF  

MASP 1.392.543-3 
 


