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ADENDO Nº01/2019 AO PARECER ÚNICO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 

GCA/DIUC Nº 052/2019 
 

1 – DADOS DO EMPREENDIMENTO 

EMPREENDEDOR 
VAZANTE AGRO PECUÁRIA LTDA. 

CNPJ 18.438.440/0001-90 

DNPM - 

Empreendimento Vazante Agropecuária  e Outras. 

Localização Tupaciguara 

No do Processo COPAM 3409/2001/003/2014 

 

 

Código – Atividade  

DN 74 (2004) G-01-07-1 Cultura Cana-de-açúcar; 

DN 74 (2004) G-01-03-1 Culturas anuais, excluindo a olericultura; 

DN 74 (2004) G-02-08-9 Criação de ovinos, caprinos, bovinos de 
corte e búfalos de corte (confinamento). 

Classe Classe 3 

Fase de licenciamento da 
condicionante de compensação 

ambiental 
 Licença de Operação Corretiva - LOC 

Nº da condicionante de 
compensação ambiental 

05 

 

Fase atual do licenciamento  Licença de Operação Corretiva - LOC 

Nº da Licença Certificado de Licença ambiental  nº066 /2018 – LOC 

Validade da Licença 21/04/2028 

Estudo Ambiental 
EIA/RIMA – PCA - PTRF 

 

Valor de Referência do 
Empreendimento  - VCL 

 

R$ 26.854.163,00 

Valor de Referência do 
Empreendimento – VCL¹ 

Atualizado 

R$ 26.854.163,00 

 

Grau de Impacto - GI apurado 0,50% 

Valor da Compensação 
Ambiental 

R$ 134.270,82 

1 Fator de Atualização Monetária  baseado na variação de ORTN/OTN/BTN/TR/IPC-R/INPC – de novembro/2019 à 
novembro/2019 utilizando a Taxa:1,00 - TJMG/MG 
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2 – ANÁLISE TÉCNICA 
 
2.1-  Introdução 
 
O empreendimento em análise Vazante Agropecuária Ltda.(Fazenda Cachoeira dos Costas 
e Fazenda Cachoeira dos Costa, lugar denominado Córrego do Candinho) - objeto deste 
Adendo ao Parecer Único nº 52/2019,  situada na bacia hidrográfica do Rio Paranaíba que, 
por sua vez, pertence à bacia Estadual do Alto Rio Paranaíba (PN1). 
 
O empreendimento em questão, refere-se a compensação ambiental – SNUC, referente ao  
pedido de LOC – Licença de Operação Corretiva, de  Cultura Cana-de-açúcar (G-01-07-1), ) 
Culturas anuais, excluindo a olericultura (G-01-03-1), e Criação de ovinos, caprinos, bovinos 
de corte e búfalos de corte (confinamento) (G-02-08-9). 
        
Cabe informar, que o processo de licenciamento COPAM PA nº 3409/2001/003/2014 
(Vazante Agropecuária Ltda.), analisados pela Supram Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, 
em face do significativo impacto ambiental a condicionante de compensação ambiental 
prevista na Lei 9.985/00 foi imposta apenas neste PA parecer técnico:  
 

“Protocolar perante a Gerência de 
Compensação Ambiental do IEF, 
processo de compensação ambiental, 
conforme procedimentos estipulados pela 
Portaria nº 55, de 23 de abril de 2012.”  
 
 

Tal processo de Compensação SNUC, apresentado pela Gerência de Compensação 
Ambiental – GCA, foi BAIXADO EM DILIGÊNCIA pelo presidente do Conselho Estadual de 
Política Ambiental – COPAM, Sr. Antônio Augusto Melo Malard, na 39ª Reunião Ordinária da 

Câmara de Proteção à Biodiversidade e de Áreas Protegidas - CPB, realizada no dia 27 de 
novembro de 2019, às 9h., na Rua Espírito Santo, 495, 4º Andar/Plenário, Centro, Belo 
Horizonte/MG. 
 
O motivo alegado pela representante/consultora do empreendimento Vazante Agropecuária 
Ltda. Sra.Daniella Costa Pereira – CREA/MG nº 161142, foi que houve um erro na 
declaração do Valor Contábil Líquido - VCL, solicitando uma revisão nos cálculos para 
Compensação SNUC. 
 
2.2  Análise 
 

Dessa forma, foram reavaliados toda a documentação enviada para GCA, conforme 
documentação em anexo no processo pasta nº1400. Anteriormente o valor enviado foi o 
valor da terra com todas as benfeitorias nela existente, sendo que, a documentação atual 
utilizada foi o valor da terra nua, utilizando como referência o documento enviado pela 
prefeitura de Tupaciguara e declaração do ITR – Imposto Territorial Rural.   
 

A declaração do VCL – Valor Contábil Líquido do referido empreendimento datado em 
20/11/2019 é de R$ 26.854.163,00 (vinte e seis milhões oitocentos e cinquenta e quatro mil, 
cento e sessenta e três reais), sendo responsáveis pela declaração o Sr. Euclides Henriques 
Morais Filho, na qualidade de procurador da empresa Vazante Agro Pecuária e Sr. 
Wanderley Carlos de Faria – Técnico em contabilidade, registro MG 067708/O-1. 
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3 - APLICAÇÃO DO RECURSO  
 

3.1 Valor da Compensação ambiental 
 
O valor da compensação ambiental foi apurado considerando o Valor Contábil Líquido do 
empreendimento informado pelo empreendedor e o Grau de Impacto – GI (tabela em 
anexo), nos termos do Decreto 45.175/09 alterado pelo Decreto 45.629/11: 
 
 

 Valor de Referência do empreendimento:  R$ 26.854.163,00 

 Valor de Referência do empreendimento Atualizado: R$ 26.854.163,00 (atualização 
pela Taxa TJMG¹ – 1,00 – de novembro/2019 à novembro/2019) 

 Valor do GI apurado: 0,50%  

 Valor da Compensação Ambiental (GI x VR atualizado): R$ 134.270,82 
 
 
A planilha de Valor de Referência VCL/VR é um documento autodeclatório elaborado 
pelo empreendedor, sendo de sua total responsabilidade. Para a elaboração do 
presente parecer, apenas verificamos se os campos da coluna VALOR TOTAL 
referente aos investimentos (R$) estavam ou não preenchidos na planilha VCL/VR, 
sendo que as justificativas são apresentadas no último caso. Não foi realizada a 
apuração contábil ou financeira dos valores (R$) constantes da planilha VR, bem 
como a checagem das justificativas. Todo VR/VCL é acompanhado de uma certidão de 
regularidade profissional atualizada. 
 

3.2 Unidades de Conservação Afetadas 
 
Seguindo os critérios estabelecidos no POA/2019, o valor total da Compensação Ambiental 
deverá ser distribuído da seguinte forma: 60% para Regularização Fundiária, 30% para 
Plano de Manejo, Bens e Serviços, 5% para Estudos para criação de Unidades de 
Conservação, 5% para Desenvolvimento de Pesquisas em Unidades de Conservação e 
Área de amortecimento e quando houver UC afetada 20% do total da compensação para 
unidades de conservação afetadas. 
 
De acordo com o POA/2019, considera-se Unidade de Conservação Afetada aquela que 
abrange o empreendimento, total ou parcialmente em seu interior e/ou em sua zona de 
amortecimento ou que seja localizada em um raio de 3 Km do mesmo. 
 
Conforme pode ser constatado no Mapa 4 – Localização do Empreendimento X Unidade de 
Conservação, não houve unidade de conservação afetada pelo empreendimento. 
 
Sendo assim, este item não será considerado como relevante na aferição do GI, já que de 
acordo com os critérios do POA/2019, o empreendimento não afeta nenhuma unidade de 
conservação de proteção integral. 
 
 

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: 
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Valores e distribuição dos recursos 

Regularização Fundiária da UCs (60%) R$ 80.562,49 

Plano de Manejo Bens e Serviços (30%) R$ 40.281,24 

Estudos para criação de Unidades de Conservação (5%) R$ 6.713,54 

Desenvolvimento de pesquisa em unidade de conservação em 
área de amortecimento (5%) 

R$ 6.713,54 

Valor a ser distribuído nas UCs afetadas Não se Aplica 

Valor total da compensação: (100%) R$ 134.270,82 

 

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

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

4 – CONTROLE PROCESSUAL 

 

O presente expediente refere-se a Processo de Compensação Ambiental, pasta GCA nº 
1400, Processo Administrativo Siam nº 3409/2001/003/2014, protocolado pela empresa 
Vazante Agropecuária Ltda., visando o cumprimento da condicionante de compensação 
ambiental, fixada na Licença de Operação em Caráter corretivo (fls. 30), para fins de 
compensação dos impactos ambientais causados pelo empreendimento, 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 exigida pela Portaria IEF nº 55/2012, tendo sido 
posteriormente analisado pela equipe técnica/jurídica com lavra do Parecer Único de 
Compensação Ambiental nº 052/2019 e encaminhado para apreciação da Câmara de 
Proteção à Biodiversidade e Áreas Protegidas – CPB na 39ª Reunião Ordinária realizada no 
dia 27 de novembro de 2019. Entretanto, foi baixada em diligência em virtude da 
manifestação do empreendedor informando um equívoco na Declaração de Valor Contábil 
Líquido apresentada pela empresa às fls. 89. 

 

Assim o empreendedor apresentou o Requerimento 167 acompanhado da Declação de 
Valor Contábil líquido retificada com a seguinte justificativa: 

 

No dia 27 de novembro de 2019, em reunião explanei que havíamos 
envoado a declaração incorreta visto que enviamos o valor da terra 
com todas as benfeitorias nela existentes. 

Sendo assim, enviamos documento comprovando o valor da terra 
nua, utilizando como referência o documento enviado pela Prefeitura 
de Tupaciguara e declaração do ITR (documento em anexo). 

Logo, fizemos novo documento e reconhecimento de firma na 
Declaração de Valor Contábil Líquido. 

(...) 

Sendo assim, solicitamos revisão dos cálculos para a Compensação 
Ambiental. 

 

Cumpre esclarecer que o valor contábil líquido foi assinado por profissional legalmente 
habilitado conforme certidão de regularidade profissional de fls.86, em conformidade com o 
art. 11, §1º do Decreto Estadual 45.175/2009 alterado pelo Decreto 45.629/2011: 
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§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. 

 

Dessa forma, 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. 

 

Diante do exposto, ante a apresentação de nova declaração de valor contábil líquido, 
afirmamos que a sugestão de aplicação dos recursos financeiros a serem pagos pelo 
empreendedor a título de compensação ambiental neste Adendo ao Parecer Único de 
Compensação Ambiental GCA/DIUC nº 052/2019 estão em conformidade com a legislação 
vigente, bem como, com as diretrizes estabelecid/as pelo Plano Operativo Anual – 
POA/2019.  

 

Isto posto, a destinação dos recursos sugerida pelos técnicos neste Adendo atende as 
normas legais vigentes e as diretrizes do POA/2019, não restando óbices legais para que o 
mesmo seja aprovado. 

 

 

5 - CONCLUSÃO 

 
Considerando a análise, descrições técnicas empreendidas e a inexistência de óbices 
jurídicos para a aplicação dos recursos provenientes da compensação ambiental a ser paga 
pelo empreendedor, nos moldes detalhados neste Parecer, iInfere-se que o presente 
processo encontra-se apto à análise e deliberação da Câmara de Proteção à Biodiversidade 
e áreas protegidas do COPAM, nos termos do Art. 13, inc. XIII do Decreto Estadual   nº 
46.953, de 23 de fevereiro de 2016. 
 
Ressalta-se, finalmente, que o cumprimento da compensação ambiental não exclui a 
obrigação do empreendedor de atender às demais condicionantes definidas no âmbito do 
processo de licenciamento ambiental. 
 
 
Este é o parecer. 
 
Smj. 

Belo Horizonte, 03 de novembro de 2019. 
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Elenice Azevedo de Andrade 
Analista Ambiental 

                                                            MASP 1.250.805-7 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrícia Carvalho da Silva 
Assessora Jurídica /DIUC 

MASP 1.314.431-6 
 
 
 
 
 
 

 
De acordo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renata Lacerda Denucci 
Gerente da Compensação Ambiental 

MASP: 1.182.748-2 
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