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PARECER ÚNICO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 
GCA/DIUC Nº 007/2020 

 
1 – DADOS DO EMPREENDIMENTO 
 

 
 

Empreendedor EGIR COMERCIAL LTDA 

CNPJ 14.386.776/0001-04 

Empreendimento EGIR COMERCIAL LTDA 

Localização Lagoa Grande / MG 

No do Processo COPAM 50181/2004/003/2015 

Atividade - Código 

 Silvicultura – G-03-02-6  

 Produção de carvão vegetal, 
oriunda de floresta plantada – G-
03-03-4  

 Ponto de abastecimento de 
combustível – F-06-01-7  

 Barragem de irrigação ou de 
perenização para agricultura sem 
deslocamento de população 
atingida – G-05-02-9  

 Comércio e/ou armazenamento de 
produtos agrotóxicos, veterinários 
e afins – G-06-01-8 

  

Classe 3 

Fase de licenciamento da condicionante de 
compensação ambiental / Certificado 

LOC Nº 053/2018 

Nº da condicionante de compensação ambiental 05 

Validade da Licença 31/07/2028 

Estudo Ambiental  EIA/RIMA/PCA 

Valor contábil liquido do empreendimento (ref. 
dez/2017) 

R$ 19.844.971,00 

Valor contábil liquido do empreendimento 
atualizado (ref. dez/2019)1 

R$ 21.242.942,04 

Grau de Impacto - GI apurado 0,4850% 

Valor da Compensação Ambiental (referente à 
dez/2019) 

R$ 103.028,27 

       
 

                                                 
1 Fator de Atualização Monetária Baseado na Variação de: ORTN/OTN/BTN/TR/IPC-R/INPC  

–  de dez/2017 à dez/2019. Taxa: 1,0704446 – Fonte: TJ/MG. 
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2 – ANÁLISE TÉCNICA 

 
2.1-  Introdução 
 

O empreendimento em análise, Egir Comercial Ltda., PA COPAM nº 50181/2004/003/2015, 
localiza-se no município de Lagoa Grande, na bacia federal do Rio São Francisco.  

 
O empreendimento recebeu a LOC Nº 053/2018 em decisão do Superintendente Regional 
de Meio Ambiente do Noroeste de Minas, Ricardo Rodrigues de Carvalho, no dia 
31/07/2018.  
 
Em face do significativo impacto ambiental o empreendimento recebeu a condicionante de 
compensação ambiental nº 05, prevista na Lei 9.985/2000, conforme a seguir: 

Formalizar perante a Gerência de Compensação Ambiental do IEF, no 
prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados do recebimento  
da Licença, processo de compensação ambiental, conforme 
procedimentos estipulados pela Portaria IEF nº 55, de 23 de abril de 
2012. 
 

O empreendimento em tela obteve Licença de Operação Corretiva  nº 04/2011, por meio do 
PA COPAM nº 50181/2004/002/2010, por ocasião da 40ª Reunião Ordinária da URC 
COPAM Noroeste de Minas, realizada no dia 24/02/2011. Devido à decisão judicial que 
cancelou as licenças ambientais concedidas aos empreendimentos agrossilvipastoris com 
área útil maior que mil hectares, o empreendedor formalizou o PA COPAM nº 
50181/2004/003/2015 para atender a referida decisão.  
 
O empreendimento desenvolve as seguintes atividades: 

 Silvicultura – G-03-02-6 – Possui área plantada de 3.797,74 ha. 

 Produção de carvão vegetal, oriunda de floresta plantada – G-03-03-4 – Com 
produção nominal de 96.000 mdc/ano. 

 Ponto de abastecimento – F-06-01-7 – Possui armazenagem de 14 m3.  

 Barragem de irrigação ou de perenização para agricultura sem deslocamento de 
população atingida – G-05-02-9 – Possui uma área de 32,21 hectares. 

 Comércio e/ou armazenamento de produtos agrotóxicos, veterinários e afins – G-06-
01-8 – Ocupa uma área de 24 m2.  

 
Maiores especificações acerca deste empreendimento constam da Pasta GCA/IEF Nº 1432 
– compensação ambiental SNUC. 
 
2.2 Impactos ambientais  

 

Considerando que o objetivo primordial da Gerência de Compensação Ambiental do IEF é, 

através de Parecer Único, aferir o Grau de Impacto relacionado ao empreendimento, 

utilizando-se para tanto da tabela de GI, instituída pelo Decreto 45.175/2009, ressalta-se 

que os “Índices de Relevância” da referida tabela nortearão a presente análise. 

 

Conforme disposto no Decreto supracitado, para fins de aferição do GI apenas devem ser 

considerados os impactos gerados, ou que persistirem, em período posterior a 19/07/2000, 

quando foi criado o instrumento da compensação ambiental.  
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Considerando o tempo decorrido desde 19/07/2000 e as dificuldades de documentação dos 

impactos antes e após essa data pelo órgão licenciador; considerando as dificuldades de 

identificação dos impactos entre 19/07/2000 e a data de aquisição da fazenda pela 

atual proprietária; o presente parecer se atentará às informações objetivas constantes 

dos estudos ambientais e pareceres da SUPRAM, buscando discernir quando possível 

o aspecto temporal.  

 

Ocorrência de espécies ameaçadas de extinção, raras, endêmicas, novas e 
vulneráveis e/ou interferência em áreas de reprodução, de pousio ou distúrbios de 
rotas migratórias. 
 
O EIA, página 196, não deixa dúvidas da ocorrência de espécies ameaçadas de extinção 

elencadas na DN COPAM Nº 147/2010, por exemplo, lobo-guará (Chrysocyon brachyurus), 
Jaguatirica (Leopardus paradalis) e Anta (Tapirus terrestris). 
 
Portanto, o presente item será considerado para a aferição do grau de impacto. 
 
Introdução ou facilitação de espécies alóctones (invasoras)  
 

“As espécies exóticas são aquelas que, independentemente de 
serem ornamentais ou não, têm origem em outro território 
(BIONDI & PEDROSA-MACEDO, 2004). Espécies exóticas 
invasoras são aquelas que ocorrem numa área fora de seu limite 
natural historicamente conhecido, como resultado de dispersão 
acidental ou intencional por atividades humanas. Atualmente, as 
espécies exóticas invasoras são reconhecidas como a segunda 
causa mundial para a perda de diversidade biológica, perdendo 
apenas para a destruição de habitats e a exploração humana 
direta. Essas espécies, quando introduzidas em outros ambientes, 
livres de inimigos naturais, se adaptam e passam a reproduzir-se 
a ponto de ocupar o espaço de espécies nativas e produzir 
alterações nos processos ecológicos naturais, tendendo a se 
tornar dominantes após um período de tempo mais ou menos 
longo requerido para sua adaptação. 2 

 
O eucalipto é uma árvore exótica, ou seja, não pertence à flora natural do Brasil. Ela foi 
trazida no início do século, proveniente da Austrália, onde existem mais de 600 espécies 
nativas de eucalipto. 
 
Portanto, vimos que a introdução de espécies exóticas gera inúmeras consequências, 
STILING (1999)3 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.  
 

                                                 
2 BIONDI, D.; PEDROSA-MACEDO; J. H. Plantas invasoras encontradas na área urbana de Curitiba (PR). FLORESTA, 
Curitiba, PR, v. 38, n. 1, p. 129-130, jan./mar. 2008. Disponível em: http://revistas.ufpr.br/floresta/article/download/11034/7505. 
Acesso em: 13 jun. 2017. 

² STILING, Peter. Ecology Theories and Applications. 3.ed. New Jersey: Pratice Hall, 1999. p. 429-441 
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Com relação ao gênero Eucalyptus, MATTHEWS (2005)4 relata que algumas espécies  têm 
escapado das plantações e se tornado invasoras. Por exemplo, o Eucalyptus camaldulensis 
na Argentina, espécie essa que também foi plantada no empreendimento em análise 
(Parecer Único SUPRAM Noroeste de Minas Nº 0513886/2018, página 4). 
 
Nesse sentido, as fitofisionomias do Cerrado são particularmente vulneráveis a invasão 
biológica por espécies de planta. 

Em virtude da ocupação humana no Cerrado, várias plantas não-
nativas – entre elas o capim-gordura e as braquiárias – foram 
introduzidas no ambiente e tinham a função de alimentar o gado 
bovino. O Pinus e o Eucalipto, estranhos ao Cerrado, por diversos 
motivos, também foram plantados ali, e ocuparam todo o Cerrado, 
mesmo as áreas protegidas, impedindo, assim, o desenvolvimento de 
plantas originárias do ambiente [grifo nosso].5 

 
Conforme apresentado na base do Instituto Hórus, os ambientes preferenciais para a 
invasão do gênero Eucalyptus são os ecossistemas abertos, expostos a insolação plena. Os 
impactos ecológicos da invasão são a dominância sobre vegetação nativa, deslocando 
espécies herbáceas6. Destaca-se que nas áreas de influência do empreendimento existem 
áreas de campo e campo cerrado, as quais teriam maior vulnerabilidade à invasão (ver 
mapa “Inventário Florestal, em anexo). 
 
Trata-se de um impacto de difícil análise, considerando que grande parte das introduções 
ocorridas não foram deliberadas, mas acidentais. Ou seja, há uma incerteza em relação a 
invasão. De qualquer maneira, não podemos desconsiderar que, no caso do 
empreendimento em tela, a facilitação não está descartada. Portanto, este item será 
considerado para fins de cálculo do GI. 
 
Interferência/supressão de vegetação, acarretando fragmentação de ecossistema 

especialmente protegido e outros biomas  

 
Conforme o mapa “Empreendimento e polígono de aplicação da Lei Federal Nº 
11.428/2006”, o empreendimento encontra-se fora do Bioma Mata Atlântica, estando no 
Bioma Cerrado. 
 
Ainda que os principais impactos do empreendimento tenham ocorrido antes de 19/jul/2000, 
o EIA, no Quadro 3, elenca impactos/aspectos que, no mínimo, implicam em interferência na 
vegetação nativa: 
- Perda da biodiversidade em função de uma potencial situação de incêndio florestal. 
- Perda da biodiversidade devido a supressão de vegetação. 
- Perda da biodiversidade devido ao uso de agrotóxicos (aplicação de herbicida). 
 

                                                 
4 Matthews S. et al.(2005) Programa Global de Espécies Invasoras. Instituto Horus. 

http://www.institutohorus.org.br/download/gispSAmericapo.pdf 

 

5 Disponivel em: < https://www.mma.gov.br/estruturas/chm/_arquivos/port_inva.pdf >. Acesso em: 06 dez. 

2019.  

6 Disponivel em: 

<http://bd.institutohorus.org.br/www/?p=Mz82dSFpNGVibTBxdwoGSR4ZXg8IVl5nZDJxPG9tL2htf34qfnUpODgE

WQ1ZXFZCRVYeSE4bDVEGXU8FAlZRU1BYMC59f34mIyQ0ZjJt#tabsheet_start>. Acesso em 29 nov. 2019. 

https://www.mma.gov.br/estruturas/chm/_arquivos/port_inva.pdf
http://bd.institutohorus.org.br/www/?p=Mz82dSFpNGVibTBxdwoGSR4ZXg8IVl5nZDJxPG9tL2htf34qfnUpODgEWQ1ZXFZCRVYeSE4bDVEGXU8FAlZRU1BYMC59f34mIyQ0ZjJt#tabsheet_start
http://bd.institutohorus.org.br/www/?p=Mz82dSFpNGVibTBxdwoGSR4ZXg8IVl5nZDJxPG9tL2htf34qfnUpODgEWQ1ZXFZCRVYeSE4bDVEGXU8FAlZRU1BYMC59f34mIyQ0ZjJt#tabsheet_start
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A seguir apresentamos imagens de duas datas diferentes retratando uma porção à oeste da 
ADA (circulo azul). Em junho/2003 a referida área estava recoberta por vegetação nativa 
enquanto em julho/2019 a área estava recoberta por florestas plantadas.  
 
 
 

Em junho/2013 (fonte: Google Earth): 
 

 
 

Em julho/2019 (fonte: Google Earth): 
 

 
 
 

O mapa “Inventário Florestal” apresenta as fitofisionomias existentes na região do 
empreendimento: floresta estacional semidecidual montana, vereda, cerrado, campo cerrado 
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e campo. Neste mapa também observa-se um circulo azul que envolve a mesma área 
exibida nas imagens acima apresentadas. Verifica-se que a referida área praticamente já 
estava antropizada quando da realização do inventário florestal (2009), mas é possível 
identificar as fitofisionomias existentes nas vizinhanças, as quais foram de alguma forma 
impactadas: floresta estacional semidecidual montana (ecossistema especialmente 
protegido) e cerrados (outros biomas).  
 
 
Não devemos desconsiderar os impactos acarretados pelo empreendimento sobre os 
fragmentos de vegetação nativa da região, gerando barreiras adicionais ao fluxo da fauna, 
trazendo consequências negativas para a polinização, dispersão de sementes e trânsito da 
fauna, o que implica em maior isolamento de populações da fauna e flora, além de maior 
fragmentação dos compartimentos ambientais da paisagem. Também não pode ser 
desconsiderada a função de stepping stone dos fragmentos, que também será impactada.  
 
Assim, o presente parecer opina pela marcação do presente item para fins de aferição do 
GI. 
 

Interferência em cavernas, abrigos ou fenômenos cársticos e sítios paleontológicos 

(JUSTIFICATIVA PARA A NÃO MARCAÇÃO) 

 

Conforme apresentado no mapa “Potencialidade de Ocorrência de Cavernas”, anexo, 
elaborado com base no mapa homônimo do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de 
Cavernas – CECAV/ICMBio, o empreendimento localiza-se predominantemente em região 
com potencial de ocorrência baixo de cavernas. Uma pequena área à noroeste da ADA 
apresenta potencial improvável de ocorrência de cavernas. Além disso, o empreendimento 
não localiza-se próximo de áreas de influência de cavidades.   
 
Destacam-se a seguir algumas informações importantes constantes do EIA, páginas 92 à 
96: 

Etapa 2 - Caminhamento  
Após a compilação e análise dos dados, bem como a interpretação 
das imagens, as áreas identificadas com maior probabilidade de 
ocorrência de cavidades foram selecionadas e definidas para o 
caminhamento. Este por sua vez, considerou a área diretamente 
afetada do empreendimento, conforme indicado no Ofício número 
150/2014/SUPRAM NM, que deu origem a este estudo.  
O caminhamento, realizado por uma equipe multidisciplinar, 
considerou ainda as dificuldades de acesso a determinadas áreas, 
primando pela segurança e integridade física da equipe.  
5.2.16.4 - Resultados  
O caminhamento realizado através de amostragem, procurou 
identificar as características da litologia e revelo, averiguando 
possíveis feições cársticas do exocarste. Neste sentido, constatou-se 
que a área percorrida no empreendimento não possui depressões 
fechadas consideráveis, tampouco dolinas, cavidades, vales cegos, 
lápias, paredões ou outras feições cásrticas.  
Por fim, conclui-se que a área do empreendimento não possui 
características que contribuam para a ocorrência de cavidades, sendo 
considerada de baixo potencial espeleológico, posto que nas áreas 
percorridas e amostradas durante o caminhamento não foram 
identificadas feições cársticas significativas, como dolinas ou 
cavidades. [...]. 
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Portanto, conclui-se que não há elementos concretos que subsidiem a marcação do item 
supracitado.  
 

Interferência em unidades de conservação de proteção integral, sua zona de 

amortecimento, observada a legislação aplicável (JUSTIFICATIVA PARA A NÃO 

MARCAÇÃO) 

 
Conforme o mapa “Unidades de Conservação”, em anexo, elaborado com as informações 
de UC’s do IEF/ICMBio (IDE/SISEMA), não existem UCs de proteção integral e zonas de 
amortecimento a menos de 3 km do empreendimento. 
 
Dessa forma, o item não será considerado na aferição do Grau de Impacto.  
 
Interferência em áreas prioritárias para a conservação, conforme ‘Biodiversidade em 

Minas Gerais – Um Atlas para sua Conservação  

 
A análise deste item é baseada no mapa elaborado pela GCA/IEF que contrapõem o 
polígono do empreendimento com os dados do Mapa Síntese das Áreas Prioritárias para 
conservação de Minas Gerais, conforme “Biodiversidade em Minas Gerais - Um Atlas para 
sua Conservação”. O referido mapa encontra-se no anexo. 
 
O empreendimento afeta uma ou mais áreas de importância biológica MUITO ALTA, 
justificando a sua marcação. 
 
Alteração da qualidade físico-química da água, do solo ou do ar 
 
Em consulta aos estudos ambientais e/ou pareceres da SUPRAM, verificamos que o 
empreendimento inclui impactos relativos a geração de efluentes líquidos, gasosos, e/ou 
resíduos sólidos, além de carreamento de partículas podendo ocasionar assoreamento dos 
cursos d’água próximos. Mesmo adotando as medidas mitigadoras, não podemos 
desconsiderar impactos residuais e vazamentos acidentais. Destaca-se que o presente item 
da planilha GI não considera a magnitude do impacto. Dessa forma, esse item deve ser 
considerado para efeito de definição do GI. 
 
Rebaixamento ou soerguimento de aquíferos ou águas superficiais 
 
O Quadro 3 do EIA (Aspecto/Impacto/Medidas de Controle) apresenta aspectos/impactos 
relativos ao presente item:  
- Alteração física do solo devido a movimentação de máquinas (impermeabilização). 
- Redução da disponibilidade de recursos naturais renováveis por meio do uso/consumo de 
água. 
 
O Parecer Único SUPRAM Noroeste de Minas Nº 0513886/2018, página 10, considera o 

seguinte impacto: 

- Compactação do solo: Deve-se à movimentação das máquinas e 
implementos agrícolas. 
 

A compactação sobre as superfícies afetadas, com a conseqüente redução de porosidade e 
permeabilidade, é fator que intensifica a concentração do fluxo de água.  As alterações 
ocasionadas pela compactação do solo são responsáveis pela modificação da dinâmica 
hídrica local. Isso reflete na alteração do padrão das taxas de infiltração e escoamento 
superficial ainda que local. Como consequência ocorrem distúrbios na dinâmica da 
drenagem natural superficial e/ou subterrânea para o local. Não podemos desconsiderar que 
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locais com solos exposto, como aceiros e estradas, também são vulneráveis aos processos 
erosivos, desintegração de agregados e selamento da superfície do solo proporcionando a 
redução da capacidade de infiltração e o aumento do escoamento superficial. 
 
Outra questão que deve se considerar é que o barramento implica em mudanças 
hidrológicas à jusante, conforme descrito abaixo 
 
Assim, todos os efeitos residuais relativos a alteração do regime de água, 
independentemente da magnitude do impacto, devem ser compensados. 
 
Transformação de ambiente lótico em lêntico  

 

O Parecer Único SUPRAM Noroeste de Minas Nº 0513886/2018, página 8, informa que no 

local existe um barramento, vejamos: 

4. Utilização e Intervenção em Recursos Hídricos 
[...]. Possui um barramento sem captação com Portaria nº 05/2018 [...]. 
 
 

O próprio Certificado da LOC nº 053/2018 inclui a atividade “Barragem de irrigação ou de 
perenização para agricultura sem deslocamento de população atingida”. 
 
A figura abaixo mostra a localização do barramento, conforme ponto de coordenada obtido 
no Siam (335361,91;8061064,59;SAD-69). 
 

 
Fonte: IDE/SISEMA. 

 

Verifica-se na figura que o impacto se estende ao longo do vida útil do empreendimento, não 

ficando restrito ao momento da implantação do barramento.  

 

O próprio Parecer Único SUPRAM Noroeste de Minas Nº 0513886/2018, página 11, elenca 

o seguinte impacto relacionado a transformação de ambiente lótico em lêntico: 

Impactos relacionados às barragens de irrigação: [...], mudança 

hidrológica a jusante, proliferação de macrófitas aquáticas [...]. 
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Com base nas informações supracitadas, o presente parecer opina pela marcação do 

presente item da planilha GI. 

 

Interferência em paisagens notáveis 
(JUSTIFICATIVA PARA A NÃO MARCAÇÃO DO ITEM) 
 

É possível que grande parte dos impactos visuais na região do empreendimento tenha 
ocorrido antes do advento da Lei do SNUC. Também não foram identificadas razões para 
considerar a paisagem como notável. Assim, esse parecer opina pela não marcação do 
presente item da planilha GI. 

Na década de 80, após a construção da Fábrica de Carbureto de 
Cálcio, em Iguatama/MG, e através dos incentivos fiscais federais, a 
White Martins, iniciou a implantação de reflorestamento de eucalipto, 
com o objetivo de ser alto-suficiente na produção de carvão vegetal 
[EIA, página 20]. 

 

Emissão de gases que contribuem efeito estufa (JUSTIFICATIVA PARA A NÃO 
MARCAÇÃO DO ITEM) 
 
O EIA, página 116, apresenta uma informação relevante em relação a  este item: 

Em termos globais, a existência de atividades dependentes de 
fornecimento contínuo de madeira, como a siderurgia a carvão vegetal, 
implicará no plantio de espécies florestais e, nesse caso, destaca-se o 
eucalipto. Esse cultivo contínuo ao longo dos anos representará a 
formação de um estoque renovável, porém permanente, de carbono 
(sequestro). Isso porque as árvores durante o seu crescimento vão 
fixando o gás carbônico da atmosfera. Cada árvore de eucalipto pode 
sequestrar até 20 kg de gás carbônico por ano. Um hectare de floresta 
jovem sequestra, em média, 35 toneladas de CO2 por ano.  
O plantio de florestas de eucalipto, para atender a siderurgia a carvão 
vegetal, promove o “sequestro” de carbono da atmosfera, fixando-o na 
estrutura da madeira e na biomassa em geral. Ao explorar a floresta, 
produzir o carvão e queimá-lo no alto-forno para a produção do ferro-
gusa, o carbono vai sendo paulatinamente devolvido a atmosfera. No 
final do ciclo de produção, a siderurgia a carvão vegetal tem um 
balanço de carbono próximo de zero, pois o carbono emitido foi 
sequestrado pelo próprio ciclo. 

 
Destaca-se que a presente avaliação inclui apenas o plantio florestal e produção do carvão, 
não sendo analisada a queima do carvão. Sendo assim, o presente item não será 
considerado para a aferição do GI. 
 
Aumento da erodibilidade do solo  
 
Segundo LAL (1988)7,  erodibilidade é o efeito integrado de processos que regulam a 
recepção da chuva e a resistência do solo para desagregação de partículas e o transporte 
subseqüente.  Ainda segundo o autor, esses processos são influenciados pela constituição, 
estrutura, hidratação do solo, bem como pelas características da circulação da água no 
mesmo.  

 

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

Conservation Society, 1988. p. 141-160. 
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Qualquer tipo de solo quando exposto se torna mais vulnerável a processos erosivos e ao 
carreamento de suas partículas sólidas até cursos d’água mais próximos. O impacto das 
águas da chuva sobre o solo é maior quando ele está desprovido de vegetação aumentando 
o escoamento superficial e os riscos de erosão, uma vez que a vegetação que intercepta as 
gotas de chuva foi suprimida.  
 
O Parecer Único SUPRAM Noroeste de Minas Nº 0513886/2018, página 10, elenca 
impactos relativos a este item vejamos: 

- Erosão: nas operações de preparo da área para implantação, 
manejo, colheita e transporte de grãos das culturas anuais, tendem a 
aumentar a formação de focos de áreas desnudas ou degradadas. 
[...]. 
- Alteração da estrutura física, [...]. 
- Compactação do solo: [...]. 

 
Os solos são compostos de partículas minerarias primárias de vários tamanhos – areia, silte 
e argila – e material de natureza orgânica em vários estágios de estabilização que, dão 
origem a partículas secundárias, formando agregados. Com o movimento do solo, há o 
rompimento dessas partículas causando a modificação na estrutura do mesmo. 
 
Assim, considerando os impactos citados pela SUPRAM, considerando que os mesmos 
relacionam-se com o revolvimento do solo, degradação de sua estrutura e alteração de sua 
porosidade, entende-se que o empreendimento contribui para o aumento da erodibilidade do 
solo. 
 
Emissão de sons e ruídos residuais 
 

Em consulta aos estudos ambientais e/ou pareceres da SUPRAM, verificamos que o 

empreendimento inclui impactos relativos a esse item. Além de afetar a saúde humana, esse 

tipo de impacto implica na geração de impactos na fauna, podendo causar o seu 

afugentamento e até mesmo interferência em processos ecológicos. 

 

“Fisiologicamente diferentes animais interagem diferentemente com o 

ambiente. Seus aparelhos receptores e geradores de sinais acústicos 

captam e geram ondas mecânicas cujas faixas de freqüências são 

diferentes da capacidade perceptiva do aparelho auditivo humano. 

Alguns animais [...] são capazes de ouvir ultra-sons. Outros [...] se 

comunicam por infra-sons. Da mesma forma, estão sujeitos a 

diferentes efeitos da percepção acústica, quando da interferência de 

ruídos antrópicos”.8  

 

“Para a investigação dos impactos que as emissões acústicas 

produzidas pelo homem podem causar às diferentes espécies da 

fauna, é necessário compreender o espectro sonoro de comunicação 

destas espécies e a condição acústica de seus hábitats”. 8 

 

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

antrópicos em Minas Gerais e São Paulo. UFMG. Belo Horizonte.2009. Disponivel em 

<http://www.smarh.eng.ufmg.br/defesas/353M.PDF>. Acesso em 12 mar. 2019. 
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O EIA, página 132, apresenta os seguintes impactos: 

- Danos à fauna em função da emissão de ruídos por máquinas e equipamentos em geral. 
 - Afugentamento da fauna em função da  emissão de ruídos por máquinas e equipamentos 
em geral. 

 
Dessa forma, esse item deve ser considerado para efeito de definição do GI. 

 
2.3 Indicadores Ambientais 
 
2.3.1 Índice de Temporalidade 
 
A temporalidade de um empreendimento para fins de Grau de impacto, é definida pelo 

Decreto Nº 45.175/2009, como o tempo de persistência dos impactos gerados pelo mesmo 

empreendimento no meio ambiente.  

 
Considerando que os efeitos dos impactos ambientais de um empreendimento quaisquer 

permanecem no ambiente por prazo superior a sua vida útil, considerando que o 

empreendimento acarreta impactos ao longo de sua operação, considerando que esta fase 

durará por prazo indeterminado, considerando os impactos gerados desde 19/07/2000, o 

presente parecer opina pela marcação do indicador “Duração longa” para o índice de 

temporalidade do empreendimento em análise. 

 
2.3.2 Índice de Abrangência 

 

O EIA, página 50, descreve a área de influência indireta (AII) da seguinte forma: 
São as demais áreas que estão sujeitas aos impactos indiretos 
decorrentes e associados, mediante a interferência nas suas inter-
relações ecológicas, sociais e econômicas, sendo essa, uma área de 5 
km no entorno do empreendimento para meio físico e biótico [...]. [grifo 
nosso]. 

A definição das áreas de influência do empreendimento é um processo que apresenta muita 
subjetividade, sendo que só ao longo de sua operação teremos uma real noção da 
dimensão dessas áreas, caso o monitoramento seja adequado e indicadores sejam obtidos. 
Assim, considerando que o limite da AII para os meios físico e biótico definido no EIA está a 
menos de 10 km da ADA, levando em conta a definição da abrangência estabelecida pelo 
Decreto 45.175/2009, entende-se que o empreendimento possui abrangência local. 
 
3-  APLICAÇÃO DO RECURSO  
 
3.1 Valor da Compensação ambiental 
 

No caso de atividades agrosilvopastoris, para empreendimentos com Reserva Legal 

superior a 20%, deve ser reduzido 0,01 do GI para cada 1% de reserva legal superior ao 

exigido por lei. Entretanto, o Parecer Único SUPRAM Nº 0513886/2018, página 9, informa 

que parte da Reserva Legal não está em bom estado de conservação (“[...] sucessão 

secundária em fase de desenvolvimento variando entre incial a avançada da condução 

de regeneração natural”) . Portanto, não é possível efetuar a dedução supracitada. 

 

O valor da compensação ambiental foi apurado considerando o Valor Contábil Liquido do 

empreendimento informado pelo empreendedor e o Grau de Impacto – GI (tabela em 

anexo), nos termos do Decreto 45.175/09 alterado pelo Decreto 45.629/11: 
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Valor contábil liquido do empreendimento (ref. 
dez/2017) R$ 19.844.971,00 

Valor contábil liquido do empreendimento 
atualizado (ref. dez/2019) R$ 21.242.942,04 

Taxa TJMG¹: 1,0704446 

 Valor do GI apurado:  0,4850 % 

Valor da Compensação Ambiental (GI x VR) – 
(referente à dez/2019):  R$ 103.028,27 

1 - Fator de Atualização Monetária Baseado na Variação de: 
ORTN/OTN/BTN/TR/IPC-R/INPC  –  de dez/2017 à dez/2019. Taxa: 
1,0704446 – Fonte: TJ/MG. 

 
A Declaração de Valor Contábil Liquido é um documento autodeclatório elaborado pelo 
empreendedor, baseado na memória de cálculo e balanço patrimonial da empresa, sendo 
esses documentos de sua total responsabilidade. O responsável pelo preenchimento do 
referido documento é o Sr. Maycon Anderson Gazda (CRC SC-033498/O). Na análise 
técnica para fins de elaboração do presente Parecer, não realizamos a conferência desses 
documentos. 
 
O escopo do presente parecer técnico não inclui a apuração contábil ou financeira dos 

valores (R$) integrantes do VCL, bem como a checagem do teor das justificativas 

apresentadas. Apenas extraímos o VCL do empreendimento (R$ 19.844.971,00 referentes à 

dez/2017), realizamos sua atualização com base no fator de atualização do TJMG 

(dez/2019)_e utilizamos esse valor para a obtenção da compensação ambiental. 

 
3.2 Unidades de Conservação Afetadas 
 
Conforme apresentado no mapa “Unidades de Conservação”, em anexo, o empreendimento 

não afeta quaisquer Unidades de Conservação. 

 

3.3 Recomendação de Aplicação do Recurso 
 
Obedecendo a metodologia prevista, bem como as demais diretrizes do POA/2019, este 
parecer faz a seguinte recomendação para a destinação dos recursos: 
 

Valores e distribuição do recurso 

Regularização fundiária das Ucs R$ 61.816,97 

Plano de manejo, bens e serviços R$ 30.908,48 

Estudos para criação de unidades de conservação R$ 5.151,41 

Desenvolvimento de pesquisa em unidade de 
conservação em área de amortecimento 

R$ 5.151,41 

Valor total da compensação: R$ 103.028,27 

 

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

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

 
4 – CONTROLE PROCESSUAL 
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O presente expediente refere-se a Processo de Compensação Ambiental, pasta GCA nº 
1432, Processo Administrativo Siam nº 50181/2004/003/2015, protocolado por Egir 
Comercial Ltda., visando o cumprimento da condicionante de compensação ambiental, 
fixada na Licença de Operação em Caráter Corretivo (fls. 47), para fins de compensação 
dos impactos ambientais causados pela atividade, nos moldes estabelecidos pela Lei 9.985, 
de 18 de julho de 2000. 

   

O processo foi devidamente formalizado perante a Gerência de Compensação Ambiental e 
instruído com a documentação necessária prevista na Portaria IEF nº 55, de 23 de abril de 
2012. 

 

O valor de referência do empreendimento foi apresentado sob a forma de Declaração de 
Valor Contábil Líquido (fls. 86), uma vez que o empreendimento foi implantado antes de 19 
de julho de 2000, conforme determina o art. 11, inciso I, do Decreto Estadual nº 45.629 de 
06 de julho de 2011, in verbis:   

Art. 11. O valor de referência de empreendimentos causadores de 
significativo impacto ambiental será definido da seguinte forma: 

I - para os empreendimentos implantados antes da publicação da 
Lei Federal nº 9.985, de 2000: será utilizado o valor contábil 
líquido, excluídas as reavaliações, ou na falta deste, o valor de 
investimento apresentado pelo representante legal do 
empreendimento; e 

II - para as compensações ambientais de empreendimentos 
implantados após a publicação da Lei Federal nº 9.985, de 2000: será 
utilizado o valor de referência estabelecido no inciso IV do art. 1º do 
Decreto nº 45.175, de 2009, com a redação dada por este Decreto, 
apurado à época da implantação do empreendimento e corrigido com 
base no índice de atualização monetária. 

Parágrafo único. Ficam ratificados os valores de compensação 
ambiental deliberados pela CPB/COPAM até a data de publicação 
deste Decreto. 

 

Cumpre mencionar que a declaração de VCL foi devidamente assinada por profissional 
legalmente habilitado, acompanhada da respectiva Certidão de Regularidade Profissional 
(fls. 108), em conformidade com o §1º, do art. 11, do Decreto Estadual nº 45.175 de 17 de 
setembro de 2009: 

 

§1º O valor de Referência do empreendimento deverá ser informado 
por profissional legalmente habilitado e estará sujeito a revisão, por 
parte do órgão competente, impondo-se ao profissional responsável e 
ao empreendedor as sanções administrativas, civis e penais, nos 
termos da Lei, pela falsidade da informação. 

 

Assim, por ser o valor de referência um ato declaratório, a responsabilidade pela veracidade 
do valor informado é do empreendedor, sob pena de, em caso de falsidade, submeter-se às 
sanções civis, penais e administrativas, não apenas pela prática do crime de falsidade 
ideológica, como também, pelo descumprimento da condicionante de natureza ambiental, 
submetendo-se às sanções da Lei 9.605/98, Lei dos Crimes Ambientais. 

 

Afirmamos que a sugestão de aplicação dos recursos financeiros a serem pagos pelo 
empreendedor a título de compensação ambiental neste Parecer estão em conformidade 
com a legislação vigente, bem como, com as diretrizes estabelecidas pelo Plano Operativo 
Anual – POA/2019.  
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Isto posto, a destinação dos recursos sugerida pelos técnicos neste Parecer atende as 

normas legais vigentes e as diretrizes do POA/2019, não restando óbices legais para que o 

mesmo seja aprovado. 

 

5 - CONCLUSÃO 

 

Considerando a análise, descrições técnicas empreendidas e a inexistência de óbices 

jurídicos para a aplicação dos recursos provenientes da compensação ambiental a ser paga 

pelo empreendedor, nos moldes detalhados neste Parecer, infere-se que o presente 

processo se encontra apto à análise e deliberação da Câmara de Proteção à Biodiversidade 

e áreas protegidas do COPAM, nos termos do Art. 13, inc. XIII do Decreto Estadual   nº 

46.953, de 23 de fevereiro de 2016. 

 

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

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

processo de licenciamento ambiental. 

 

 

Este é o parecer. 

 

Smj. 

Belo Horizonte, 16 de janeiro de 2020 

 

 

 
Thiago Magno Dias Pereira 

Gestor Ambiental 
MASP: 1.155.282-5 

 
   
 
 

Patrícia Carvalho da Silva 
Assessora Jurídica /DIUC 

MASP 1.314.431-6De acordo:  
 
 
 
 
                                                     Renata Lacerda Denucci  
                                            Gerente da Compensação Ambiental  
                                                            MASP: 1.182.748-2 
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Tabela de Grau de Impacto - GI 

Nome do Empreendimento Nº  Pocesso COPAM 

EGIR COMERCIAL LTDA 50181/2004/003/2015 

Índices de Relevância  Valoração 
 Fixada 

Valoração 
 Aplicada 

Índices  de 
Relevância  

Ocorrência de espécies ameaçadas de extinção, raras, endêmicas, 
novas e vulneráveis e/ou interferência em áreas de reprodução, de 
pousio ou distúrbios de rotas migratórias. 

    0,0750      0,0750  X 

Introdução ou facilitação de espécies alóctones (invasoras).     0,0100      0,0100  X 

Interferência /supressão de vegetação, 
acarretando fragmentação. 

Ecossistemas 
especialmente protegidos 
(Lei 14.309) 

    0,0500      0,0500  X 

Outros biomas     0,0450      0,0450  X 

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

    0,0250       

Interferência em unidades de conservação de proteção integral, sua 
zona de amortecimento, observada a legislação aplicável. 

    0,1000       

Interferência em áreas prioritárias para 
a conservação, conforme o Atlas 
“Biodiversidade em Minas Gerais – Um 
Atlas para sua Conservação”. 

Importância Biológica 
Especial 

    0,0500       

Importância Biológica 
Extrema 

    0,0450       

Importância Biológica Muito 
Alta 

    0,0400      0,0400  X 

Importância Biológica Alta     0,0350       

Alteração da qualidade físico-química da água, do solo ou do ar.     0,0250      0,0250  X 

Rebaixamento ou soerguimento de aquíferos ou águas superficiais.     0,0250      0,0250  X 

Transformação de ambiente lótico em lêntico.     0,0450      0,0450  X 

Interferência em paisagens notáveis.     0,0300       

Emissão de gases que contribuem para o efeito estufa.     0,0250       

Aumento da erodibilidade do solo.      0,0300      0,0300  X 

Emissão de sons e ruídos residuais.     0,0100      0,0100  X 

Somatório Relevância     0,6650        0,3550  

Indicadores Ambientais 

Índice de temporalidade (vida útil do empreendimento) 

Duração Imediata – 0 a 5 anos     0,0500       

Duração Curta - > 5 a 10 anos     0,0650       

Duração Média - >10 a 20 anos     0,0850       

Duração Longa - >20 anos     0,1000      0,1000  X 

Total Índice de Temporalidade     0,3000        0,1000  

Índice de Abrangência 

Área de Interferência Direta do empreendimento     0,0300      0,0300  X 

Área de Interferência Indireta do empreendimento     0,0500       

Total Índice de Abrangência     0,0800        0,0300  

Somatório FR+(FT+FA)       0,4850  

Valor do GI a ser utilizado no cálculo da compensação  0,4850% 

Valor de Referência do Empreendimento R$ 21.242.942,04  

Valor da Compensação Ambiental R$                103.028,27  

 



  

Página 16 de 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Página 17 de 20 

 

 



  

Página 18 de 20 

 

 



  

Página 19 de 20 

 

 



  

Página 20 de 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


