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1 RESUMO. 

O empreendimento UFV SOLAR SOLIDÃO 01 atua no setor de usina solar fotovoltáica, com 

pretensão de exercer suas atividades no município Janaúba - MG. Em 20/09/2018, foi formalizado, na 

Supram NM, o processo administrativo de licenciamento ambiental de nº 20187/2018/001/2018, na 

modalidade de licença prévia. 

A usina fotovoltaica a ser licenciada, terá capacidade instalada de gerar 573,12 MWp em uma área 

total ocupada de 1.227,00 ha.  

Em 22/11/2018, houve vistoria técnica ao empreendimento a fim de subsidiar a análise da solicitação 

de licenciamento ambiental, na qual se pode levantar aspectos do diagnóstico ambiental do 

empreendimento como vegetação presente na área, geomorfologia local, recursos hídricos, potencial 

de ocorrência de cavidades, presença de comunidades locais, dentre outros aspectos relevantes. 

O empreendimento não possui cursos d’água perenes ou intermitentes em seu interior, mas apenas 

drenagens naturais de água nas porções mais baixas da propriedade, classificadas como cursos 

d’água do tipo efêmero. Ainda que para estes cursos d’água não são consideradas as Áreas de 

Preservação Permanente (APP), o empreendedor realizou ajustes no projeto técnico de modo que 

não haverá instalação de painéis fotovoltaicos nas áreas de drenagem|, assim como na vegetação do 

entorno. Tal informação se faz relevante principalmente porque no empreendimento existem lagoas 

naturais que são receptoras finais destes cursos d’água dentre as quais foram diagnosticadas 

espécies de relevante interesse ecológico/científico visto que são de ocorrência restrita e encontram-

se criticamente em risco de extinção. Deste modo, o fluxo hidrológico natural destas lagoas deve ser 

obrigatoriamente respeitado. 

Há previsão de intervenção ambiental a ser autorizada na área do empreendimento, com supressão 

de vegetação nativa na área de aplicação da Lei de Mata Atlântica. Dessa forma, o empreendedor 

será passível de compensações ambientais, conforme descrito neste parecer, item 4.  

Foi solicitada a relocação e compensação de parte das áreas de reserva legal das matrículas 

22.360 e 22.361, respectivamente. A solicitação em questão se justificada para abrigar as placas 

fotovoltaicas da UFV. Estudos apresentados indicam que às áreas propostas de Floresta Estacional 

Decidual estão bem conservadas, possuem similaridade florística e estão localizadas no mesmo 

bioma, bacia e sub-bacia. Portanto, possuem equivalência em importância ecológica e em área. 

Os efluentes líquidos gerados pelo empreendimento serão objeto de adequado tratamento, bem 

como a minimização da geração de ruídos, emissão de particulados (poeiras) e armazenamento e 

destino adequado de resíduos sólidos, sendo estas mitigações de impactos melhor especificadas 

quando da formalização da LI, no âmbito do PCA (programa de controle ambiental).  

Desta forma, a Supram NM sugere o deferimento do pedido de licença prévia do empreendimento 

UFV SOLAR SOLIDÃO 01. 
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2. INTRODUÇÃO. 

2.1. Contexto histórico. 

O processo foi formalizado em 20/09/2018, tendo a publicação do requerimento 

de licença em 21/09/2018 no diário oficial de Minas Gerais. Em 22/11/2018 foi 

realizada vistoria ao empreendimento, com consequente solicitação de informações 

complementares, por meio do ofício SUPRAM n° 14/2019, em 04/01/2019, com 

prazo de 60 dias. O recebimento se deu 15/01/2019, conforme comprova AR dos 

correios. Em 26/02/2019 foi solicitada prorrogação de prazo para apresentação das 

informações por mais 60 dias, a qual foi concedida por meio do ofício SUPRAM n° 

577/2019. A entrega de todas as informações solicitadas se deu em 05/04/2019 

possibilitando a confecção deste parecer. 

Juntamente com as informações protocoladas, o empreendedor encaminhou 

novo Relatório de Controle Ambiental (RCA) e FCE alterando a potencia nominal de 

480,48 MW para 573,12 MW, uma vez que houve alteração na área da UFV. 

Consta nos autos do processo declaração, na qual é informada que área 

interna do empreendimento não há registro de bens acautelados. 

Foi apresentada a CTF do empreendimento sob n° de registro 7256555, para a 

atividade de geração de energia eólica e de outras fontes alternativas, válida até 

04/07/2019. 

 

2.2. Alternativa locacional. 

O empreendedor apresentou as seguintes justificativas para alternativa 

locacional do projeto: 

- O empreendedor é o titular do domínio da propriedade; 

- Na área pleiteada já foi realizada medição de irradiância global pelo período 

de dois anos. Dessa forma, alteração de localização inviabilizaria o projeto ora 

apresentado, uma vez que seria necessário iniciar novamente todo o período de 

medições; 

- Toda a área do raio de 10 km do entorno do empreendimento está situado 

dentro da área considerada como bioma de Mata Atlântica. A alteração da 

localização desse empreendimento não possui relevância do ponto de vista da 

proteção desse bioma, uma vez que no raio proposto em informações 

complementares, faria a imposição de intervenção sobre o mesmo tipo de bioma. 

- Frise-se ainda que o empreendimento está localizado há menos de 3 Km da 

subestação Janaúba III, sendo que esse fator reduz a perda de energia, em razão 
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do tamanho diminuto da linha de transmissão, diminuindo também o tamanho das 

área de servidão. 

- No que se refere às áreas de servidão da linha de transmissão, estas também 

estarão situada no Bioma de Mata Atlântica. Assim, quanto maior o afastamento do 

empreendimento da subestação Janaúba III, maior o tamanho de áreas desse bioma 

que serão afetadas pela servidão para passagem da linha de transmissão; 

- Na região situada no raio de 10 km da estação solarimétrica, somente os 

proprietários das propriedades vizinhas à Fazenda Solidão manifestaram interesse e 

firmaram contrato de arrendamento com o empreendedor, conforme consta em 

anexo. As demais propriedades do entorno possuem problemas de regularização 

fundiária, ou já dispõem de empreendimentos instalados e em operação, que não 

manifestaram interesse em ceder a terra para a instalação da usina solar 

fotovoltaica; 

- A única propriedade que dispõe de área com vegetação nativa somente em 

estágio inicial de regeneração, e que implicaria em menor intervenção no Bioma da 

Mata Atlântica, é hoje, objeto de ação judicial de Reintegração de Posse, conforme 

Processo nº 0038496-51.2018.8.13.0351 em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca 

de Janaúba/MG; 

- Por fim, cumpre ressaltar que no projeto não haverá supressão de vegetação 

de mata atlântica em estágio avançado. 

 

2.3. Caracterização do empreendimento.  

O empreendimento está localizado próximo ao município de Janaúba-MG, 

sendo que o acesso a partir de Janaúba se dá pela rodovia BR 122, percorrendo 18 

km e, em frente ao trevo para barreiro da raiz, virar à direita em estrada não 

pavimentada e percorrer, aproximadamente, 3,5 Km até a travessia da linha férrea 

para chegar ao empreendimento. 
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Figura 01: Localização da UFV Solidão 01. 

Fazendas Verde Lu (matrícula 22.360), Alegre (matrícula 22.361) e Solidão 

(22.760) no município de Janaúba – MG. Essas 3 (três) propriedades totalizam uma 

área contígua de 1.568,8553 ha.  

O empreendimento será composto por 2 (duas) usinas sendo a Solidão I com 

capacidade de geração de 290,88 MW e a Solidão II 282,24 MW. Assim, o projeto 

terá capacidade total de 573,12 MW de potência injetada no inversor e ocupará uma 

área de 1.227,00 ha. 

Os módulos fotovoltaicos são formados por células policristalinas usadas para 

produzir o efeito fotovoltaico, através da conversão da radiação solar em 

eletricidade. As células fotovoltaicas são ligadas e colocadas abaixo de uma folha de 

vidro de proteção para formar um painel fotovoltaico. O painel será do tipo Canadian 

Solar CS6U de 330 Wp/cada.  

Os módulos fotovoltaicos serão montados em estruturas seguidoras (trackers) 

compostas por perfis de aço e/ou alumínio. A estrutura de suporte dos módulos é do 

tipo móvel com sistema de seguimento do sol em um eixo orientado N-S. A fundação 

das estruturas deve ser realizada por perfis de aço cravados em solo, os quais 

acumulam a função de fundação e pilarete em único elemento estrutural, até a 

profundidade de 1,5 a 2,0 metros. 

 

Figura 02 – Disposição dos módulos fotovoltaicos sobre o eixo seguidor. 
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A energia de saída das estações de média tensão será coletada nas estações 

receptoras de alta tensão. A partir dos transformadores de média tensão que elevam 

a tensão de saída dos inversores para 34,5 kV, a energia será entregue a uma 

subestação de alta tensão. A subestação de alta tensão eleva a tensão da UFV 

SOLIDÃO até 230 kV. Na subestação de alta tensão haverá dois transformadores, 

um de 210 MVA e outro de 180 MVA, ambos elevam a tensão de 34,5 kV para 230 

kV. A energia produzida pelo gerador fotovoltaico será entregue à SE Janaúba 3 

com tensão de 230 kV, por meio de LT de 230 kV que se conectará na SE Janaúba 

3. Esta linha terá, aproximadamente 3 Km de extensão até o ponto de conexão e 

será licenciada posteriormente à LP do projeto, por meio de licença simplificada, 

devido ao seu porte e localização. 

Durante a instalação da usina, está prevista a contração de até 450 

funcionários no pico de recrutamento de mão-de-obra. Para a operação do 

empreendimento serão necessárias em torno de 10 pessoas contratadas, uma vez 

que o sistema de geração e transmissão é automatizado, necessitando de pessoas 

apenas para a área técnica de controle e operação e atividades administrativas. 

Abaixo, segue fluxograma dos principais impactos a serem gerados na fase de 

instalação e operação: 
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Figura 02: Fluxograma dos principais impactos a serem gerados na fase de instalação e operação 

 

3. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL.  

3.1.  Unidades de conservação e áreas prioritárias para conservação. 

A área escolhida para a implantação da usina solar não se encontra no interior 

de unidades de conservação de proteção integral ou uso sustentável, assim 

definidas na lei federal n° 9985/2000 (lei do SNUC). Também não se encontra 

inserida em zona de amortecimento de unidades de conservação de proteção 

integral. A unidade de conservação mais próxima é o parque estadual Serra 

Nova/talhado distante, aproximadamente, 60 Km da propriedade em linha reta. O 

referido parque abrange os municípios de Mato Verde/Porteirinha/Riacho dos 

Machados/Rio Pardo de Minas/Serranópolis de Minas e abrange os biomas mata 

atlântica e cerrado. 
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Figura 03 - Unidades de Conservação (IDE/SISEMA) 

 

Figura 4 - Áreas prioritárias para conservação da biodiversidade (IDE/SISEMA) 

 

3.2.  Recursos Hídricos. 

Em fiscalização foi verificado linhas de drenagens naturais com algumas 

acumulações de águas barradas devido à construção de estradas/acessos e linha 

férrea. Diante disso, foi solicitado ao empreendedor apresentar laudo técnico sobre a 

caracterização hidrológica das linhas de drenagem existentes nas cartas de 

hidrografia do IGAM e identificadas na propriedade, com definição sobre sua 

caracterização como cursos d’água efêmeros ou intermitentes. 

PE Serra Nova/Talhado 
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O empreendedor apresentou informações a respeito das drenagens naturais 

classificando-as como cursos d’água efêmeros. Para isso, realizou-se uma análise 

espacial da área de influência do empreendimento no IDE-Sisema, análise de série 

histórica de imagens de satélite no período chuvoso e posteriormente visita a 

campo. Ressalta-se que o empreendedor informa que realizou ajustes no projeto 

técnico de modo que não haverá instalação de painéis fotovoltaicos nas áreas de 

drenagem (cursos d’água efêmeros) do empreendimento. 

Os estudos descrevem dois domínios hidrogeológicos para a região de 

inserção do empreendimento: um associado às coberturas detríticas superficiais, 

definido como aquífero de coberturas detríticas, sobreposta a um aquífero pelítico 

carbonático correlacionado as rochas da Formação Lagoa do Jacaré (Grupo 

Bambuí). 

O aquífero granular, também denominado de poroso, é constituído por 

sedimentos pouco consolidados associados as coberturas detríticas superficiais de 

idade cenozóicas que recobrem a superfície de aplainamento presente na região, 

em cotas variando de 560 a 620 m, de composição argilo-arenosa, eventualmente 

laterizadas, conforme observado na área, recobrindo 100% da superfície perimetral 

da fazenda. Os litótipos detríticos que possuem uma porosidade primária bem 

desenvolvida com média a boa permeabilidade. As condições morfológicas onde 

estão assentados permitem uma percolação mais lenta das águas pluviais, e pelo 

fato de ser uma superfície aplainada dificulta o escoamento concentrado e permite a 

gradual infiltração destas águas no subsolo, tendo assim significativo papel 

regulador do escoamento superficial e recarga do aquífero subjacente, permitindo o 

abastecimento do débito fluvial da bacia local. 

Dentro do perímetro da fazenda este aquífero é representado pelas rochas 

ligadas a Formação Lagoa do Jacaré. O fluxo de água subterrânea dentro do maciço 

rochoso pelítico fissurado é controlado por toda feição que corta o maciço, 

englobando diáclases, juntas, fraturas e acamamento, tornando-o essencialmente 

descontínuo, heterogêneo e anisotrópico, onde a circulação de água subterrânea se 

restringe a estas descontinuidades.  

Não foram observados afloramentos rochosos no local, entretanto a existência 

de dolinas confirma a presença do aquífero cárstico descrito para a área. Também 

não foram detectadas áreas de descarga como nascentes, sendo a água captada na 

propriedade proveniente de poços tubulares.  

De acordo com informações prestadas, há 2 poços na área pleiteada para a 

instalação da UFV, sendo que o poço localizado próximo ao curso d’água efêmero 

não é utilizado. Dessa forma, será condicionado o tamponamento deste poço, 

conforme Nota Técnica DIC/DVRC n° 01/2006 (disponibilizado no site do IGAM). 
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Para o poço em operação o empreendedor apresentou nota fiscal e relatório 

fotográfico comprovando a aquisição e instalação de horímetro, hidrômetro, laje de 

proteção sanitária e dispositivos para medição de nível e retirada de água. 

Avaliou-se, por meio da metodologia de GOD, proposto por Foster, 1987 e 

Foster & Hirata, 1993   a vulnerabilidade dos aquíferos locais à contaminação. Tal 

método sugere que a vulnerabilidade à contaminação dos aquíferos é dependente 

do grau de confinamento da água subterrânea, ocorrência de estrato de cobertura e 

distância até o lençol freático ou teto do aquífero confinado.  

Com base nessas informações chega-se ao valor da vulnerabilidade dos 

aquíferos à contaminação, conforme esquema abaixo: 

 

Figura 05: Metodologia “GOD” para determinação de vulnerabilidade à contaminação dos aquíferos. 

Fonte: RCA do empreendimento. 

Considerando tais parâmetros, foi determinada a vulnerabilidade do aquífero 

pelítico carbonático, uma vez que o aquífero granular possui pouca relevância no 

fornecimento de água subterrânea na região, bem como por sua pouca espessura. A 

área de influência direta do empreendimento foi classificada como sendo de média a 

alta vulnerabilidade à contaminação das águas subterrâneas, uma vez que o 

aquífero é considerado como não confinado, estrato litológico composto de rochas 

pelíticas e carbonáticas e nível estático dos poços variando de 5-20 e 20-50 metros 

na extensão da propriedade. 
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Figura 05 - Carta de Recursos Hídricos (IDE/SISEMA) 

 

3.3.  Fauna.  

Abaixo estão os pontos onde foram realizadas as campanhas para 

levantamento da fauna na propriedade:  

 

 

Figura 06 -  Pontos de levantamento de Fauna (RCA) 
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3.3.1. Herpetofauna 

Foi realizado o levantamento de dados primários relativos à herpetofauna, com 

duas campanhas de campo, sendo que cada campanha teve duração de 05 dias 

consecutivos, sendo a primeira compreendendo a estação chuvosa (11/12/2017 a 

15/12/2017), e a segunda estação seca (01/07/2018 a 05/07/2018). 

Os métodos utilizados durante as campanhas foram busca ativa diurna e 

noturna em todos locais possíveis de servirem de abrigo e/ou encontros ocasionais 

devido ao deslocamento dos espécimes. Foram amostradas 11 (onze) espécies de 

anfíbios e 3 (três) de répteis. Ressalta-se, para o levantamento de anfíbios, a 

fitofisionomia de mata ciliar foi a que obteve melhor resultados para o levantamento 

de anfíbios, ressaltando a importância desses locais para a manutenção dessas 

espécies, bem como em futuros monitoramentos. 

Nenhuma espécie de anfíbios foi caracterizada como ameaçada, rara ou 

endêmica. Entretanto, dentre estas espécies destacamos as seguintes: 

Leptodactylus fuscus, Physalaemus cicada, Pseudopaludicola falcipes  e 

Dermatonotus mulleri.  

Apesar destas espécies não serem descritas como endêmicas, muito pela 

carência de levantamentos sistematizados para a herpetofauna na região, a maioria 

dos registros para estas espécies foram realizados no domínio da caatinga ou no 

contato com este bioma, evidenciando a adaptabilidade destas espécies a 

ambientes com condições edafoclimáticas semelhantes (RODRIGUES, 2003, p.181-

236). A espécie Dermatonotus mulleri, por exemplo, possui o comportamento de 

escavação com construção de câmara subterrânea o que demonstra a capacidade 

adaptativa da espécie a ambientes áridos (NOMURA, 2003). As espécies 

Leptodactylus fuscus e Physalaemus cicada não possuem um padrão de distribuição 

definido. Já as espécies Pseudopaludicola falcipes e Dermatonotus mulleri possuem 

ampla ocorrência no domínio da caatinga (RODRIGUES, 2003, p.181-236). 

Em relação aos répteis foram levantadas apenas 3 (três) espécies de três 

famílias, dificultando, inclusive, a realização de qualquer inferência estatística. As 

espécies registradas foram Ameiva ameiva, Tropidurus torquatus e Acanthochelys 

spixii as quais se caracterizam por serem espécies generalistas e de ampla 

distribuição geográfica. Entretanto, segundo Vogt et al. (2015) a espécie de cágado 

Acanthochelys spixii, apesar de ainda ser categorizada com o status de conservação 

menos preocupante no Brasil, trata-se de uma espécie rara, pois os indivíduos não 

são facilmente encontrados. Segundo este mesmo autor, filhotes são traficados e 

utilizados como animais de estimação no Rio Grande do Sul, pois possuem 

coloração atrativa, podendo, portanto, serem classificadas como cinegéticas. Além 
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disso, é categorizado pela IUNC com o status de quase ameaçado, não havendo 

informações sobre sua tendência populacional.  De acordo com Vogt et al. (2015), 

recomenda-se a realização de estudos sobre a biologia básica da espécie, ecologia 

e população, incluindo estudos de distribuição, abundância, efeito das ameaças 

sobre as populações e conectividade. 

3.3.2. Mastofauna 

Foi realizado o levantamento de dados primários relativos à mastofauna, com duas 

campanhas de campo, cada uma com duração de 05 dias consecutivos, sendo a 

primeira na estação chuvosa (11/12/2017 a 15/12/2017), e a segunda na estação 

seca (01/07/2018 a 05/07/2018). 

Os métodos utilizados durante as campanhas foram busca ativa, armadilhas 

fotográficas, gaiolas tipo Sherman e redes de neblina para amostragem de 

quirópteros. Considerando os dados primários e entrevistas, foram amostradas 18 

(dezoito) espécies de mamíferos pertencentes a 7 (sete) ordens e 12 (doze) famílias. 

A ordem mais representada foi a carnívora, com 9 (nove) espécies. Quando se 

consideram apenas dados primários foram registradas 9 espécies. 

Dentre as espécies detectadas pelo levantamento primários, destacam-se o 

Leopardus tigrinus e Pecari tajacu. O primeiro consta das listas de MG, Brasil e 

IUNC como vulnerável.  

O Pecari tajacu é considerado vulnerável na lista de espécies ameaçadas de MG 

(Biodiversitas, 2007). Além de sua vulnerabilidade é ainda considerada uma espécie 

que sofre a pressão da caça predatória.  

Outras espécies consideradas vulneráveis em listas oficiais de ameaçados de 

extinção foram citadas em entrevistas com moradores como Leopardus pardalis, 

Puma concolor, Puma yagouaroundi, Lycalopex vetulus, Chrysocyon brachyurus. 

Apesar de não terem sido levantadas diretamente, a quantidade de espécies 

vulneráveis presentes na área demonstram que a mesma possui relevância 

ecológica, pois abrigam espécies que são pouco resilientes a distúrbios ambientais 

e/ou possuem reprodução pouco eficiente, o que pode contribuir na redução de suas 

populações na área de abrangência.  

Também foram relatados na área as seguintes espécies consideradas cinegéticas:  

Euphractus sexcinctus (Tatu-peba); Dasypus novemcinctus (Tatu-galinha); 

Dasyprocta sp. (Cutia); Sylvilagus brasiliensis (tapiti) e Mazama gouazoubira (veado-

catingueiro). Tais espécies sofrem intensa pressão pela caça predatória, muito 

comum em regiões rurais o que, apesar das mesmas não serem consideradas 

vulneráveis, pode contribuir para a redução de algumas populações em nível local.  

3.3.3. Avifauna 
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o levantamento de dados primários relativos à avifauna, foi realizado com duas 

campanhas de campo, cada uma com duração de 05 dias consecutivos, com a 

primeira ocorrendo na estação chuvosa (11/12/2017 a 15/12/2017), e a segunda na 

estação seca (01/07/2018 a 05/07/2018). 

Optou-se pelo método de ponto de escuta e observação com lançamento de 2 

transectos, de 1 Km cada, distantes 200 metros entre si, em média, para cada um 

dos pontos amostrais. Os transectos foram percorridos pela manha, a tarde e a noite 

e além disso, foram realizadas buscas ativas aleatórias totalizando um esforço 

amostral de 100 horas por campanha. 

Foram levantadas 107 (cento e sete) espécies da avifauna pertencentes a 18 

(dezoito) ordens e 33 (trinta e três) famílias. Nenhuma espécie levantada foi 

considerada ameaçada em listas de espécies ameaçadas do estado, país ou 

internacional. Entretanto, ressaltam-se algumas espécies consideradas endêmicas 

da caatinga (Sakesphorus cristatus - Choca-do-nordeste e Icterus jamacaii  

Corrupião ou Sofrê), bem como outras migratórias (Tyrannus savana – Tesourinha e 

Myiodynastes maculatus - Bem-te-vi-rajado).  

Apesar da baixa quantidade de espécies endêmicas em relação ao total de espécies 

levantadas, é importante que os monitoramentos futuros tragam avaliações destas e 

outras espécies ainda não levantadas para a área de modo a compreender a 

dinâmica populacional das mesmas, bem como seu padrão de distribuição, 

buscando fomentar futuras ações de conservação das espécies. A respeito das duas 

espécies migratórias diagnosticadas sabe-se que estas apresentam como pontos 

comuns serem muito vocais e são consideradas migratórias no Sul e Sudeste, 

desaparecendo durante o inverno para procurar áreas mais propícias para 

alimentação ao norte, na Amazônia. 

Observou-se uma quantidade significativa de espécies consideradas cinegéticas e 

/ou xerimbabo. Neste sentido, programas ambientais deverão focar a preservação, 

em especial também daquelas espécies que sofrem maior pressão pela caça e 

tráfico de animais para criação. 

   

3.3.4. Entomofauna 

Para o levantamento da entomofauna foi priorizada a coleta de borboletas frugíforas 

(lepidópteros), bem como mosquitos (culicídeos). Além disso, as visualizações 

ocasionais também subsidiaram a montagem da lista de espécies inventariadas.  

Para as borboletas foram instaladas 5 (cinco) armadilhas (modelo Van Someren-

Rydon) em cada um dos 14 transectos rotacionados, durante as 24 horas do dia, 

totalizando um esforço de 1200 horas nas estações seca e chuvosa. Para os 
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culicídeos, foram instaladas armadilhas luminosas (Tipo Shanon), sendo 4 (quatro) 

armadilhas/noite x 2 horas x 2profissionais x 10 dias, totalizando 160 horas nas duas 

estações. 

Foi diagnosticado8 especies de artrópodes pertencentes às ordens lepdóptera 

coleóptera e hymenoptera. Futuros monitoramentos desta classe na área 

contribuirão para um melhor entendimento dos impactos causados pela 

fragmentação de hábitats, devido à supressão da vegetação nativa. Foram 

encontrados três espécies da família Culicidae (Aedes aegypti, Anopeles argyritarsis 

e Culex (Culex) quinquefasciatus. Todas estas espécies são relevantes sobre o 

ponto de vista epidemiológico pois são transmissoaras de doenças como febre 

amarela, dengue, malária e filariose. 

Recentemente várias arboviroses estão surgindo nas áreas urbanas do país onde 

algumas já estão sendo consideradas problemas de saúde pública. A zika e 

chikungunya são os casos mais recentes e tem como característica sua transmissão 

através da picada do mosuito A. aegypti. Porém podem existir outros possíveis 

vetores dessas arboviroses, como A. albopictus que também é capaz de transmitir a 

dengue. Deste modo, o monitoramento deste grupo associado a manutenção das 

áreas vegetadas e dos animais de sangue quente nestas que servem de aporte 

natural de sangue para alimentação destes mosquitos pode ser apontado como 

formas de evitar que tais doenças se alastrem pelos centros urbanos. 
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    Figura 7 – Carta de Integridade de Fauna (IDE/SISEMA) 

 

3.3.5. Ictiofauna 

O empreendedor Sol Master Energia Solar solicitou a Licença Ambiental Prévia em 

fazenda adjacente a um outro empreendimento que possui o mesmo pleito. Baseado 

nos resultados dos estudos ictiofaunísticos da fazenda adjacente foi solicitado a Sol 

Master que realizasse e apresentassem os estudos da ictiofauna dos corpos hídricos 

eu compõem a ADA e AID do empreendimento. Em resposta a este órgão ambiental 

o empreendedor informou que: 

“Quanto ao estudo de icitiofauna solicitado vimos informar que o mesmo já foi 

realizado em área adjacente ao empreendimento pelo empreendedor Brenergy 

Brasil Energia Sustentável Ambiental Ltda.” 

Diante da resposta do empreendedor e do conteúdo do dado secundário informado 

ressalta-se que assim como a empresa citada neste parecer a Sol Master 

Participações LTDA terá a obrigatoriedade de apresentação de tais estudos na 

formalização de Licença de Instalação visto que a Brenergy não considerou as 

varrições sazonais na construção do mesmo. Em acréscimo, é importante salientar 

Baixa Integridade da Fauna  

Muito alta Integridade da 

Fauna  

Média Integridade da Fauna  
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que o local onde foi diagnosticado o peixe Hypsolebias janaubensis trata-se de lagoa 

natural localizada no limite entre as duas fazendas dos dois empreendimentos aqui 

citados. Deste modo, certo da ocorrência da espécie criticamente ameaçada de 

extinção também na área da fazenda do empreendimento Sol Master, é necessário 

a realização das mesmas ações descritas no Parecer Único da Licença Prévia do 

empreendimento vizinho, inclusive sobre a aplicação das mesmas condicionantes 

relacionadas a fauna local. E por isso, ratifica-se as considerações feitas no Parecer 

Único supracitado: 

“Os estudos de campo para ictiofauna foram realizados apenas em março de 2018. 
Foram utilizados redes de espera simples, tarrafas, redes de arrasto, anzóis e puçás. Após a 
tomada dos dados os peixes vivos e saudáveis foram devolvidos para o curso D’água. 
Foram capturados 92 espécimes, distribuídos em 3 ordens, 5 famílias, 5 gêneros e 5 
espécies e dentre estas apenas uma é exótica (Oreochromis niloticus). Foi informado nos 
estudos que nestas lagoas é realizado o peixamento com esta espécie. 

Destaca-se o diagnóstico de Hypsolebias janaubensis (Rivuliidae) encontrada em 
uma lagoa natural localizada na fazenda. Trata-se de espécie com grande importância 
ecológica, pois ocorrem em ambientes muito específicos e deste modo em situação de 
endemismo restrito associado a dependência direta do fluxo sazonal das lagoas de 
ocorrência. Esses peixes são também conhecidos como peixes anuais, pois as lagoas 
sazonais secam ou reduzem drasticamente o volume de água durante épocas de estiagem, 
local onde depositam ovos resistentes a desidratação e estes eclodem apenas nas estações 
úmidas. Toda esta especialização entre espécie/ambiente são características que ajudaram 
a categorizar a espécie como criticamente em perigo de extinção pela portaria MMA n° 445, 
de 17 de dezembro de 2014 uma vez que estas áreas são constantemente submetidas a 
ações humanas como drenagem, soterramento ou modificação do ambiente e ritmo de 
inundações das lagoas naturais. 

O empreendimento em questão está situado na sub-bacia do rio Verde Grande, no 
divisor de águas das microbacias do Rio Gorutuba e Ribeirão Quem-Quem. Na área de 
estudo a hidrografia é caracterizada pelo predomínio de ambientes lênticos, e riachos 
intermitentes e, portanto, estudos mais detalhados visando conhecer todas as poças 
naturais de acumulação de água e bem como todo processo de relações ecológicas do 
sistema lacustre que possa ocorrer à espécie Hypsolebias janaubensis é necessário antes 
de qualquer ação de instalação do empreendimento. É importante também ressaltar que 
medidas de manejo, tais como recuperar e manter a integridade das áreas de Mata Ciliar 
dos cursos d’água, mesmo intermitentes, e o controle dos bolsões e curvas de nível para 
evitar o acúmulo de sedimentos na água ou mudança no regime hidrológico das lagoas 
naturais, devem ser continuamente realizadas. 

O Ministério do Meio Ambiente através do ICMBio Coordenou o Plano de Ação 
Nacional para os peixes da família Rivuliidae ameaçados de extinção em que  Hypsolebias 
janaubensis estava dentro das espécies monitoradas. Técnicos responsáveis pelo PAN 
Rivulídeos percorrerão durante cinco anos todos os locais de ocorrência das especies-alvo 
implementando mecanismos de proteção e tentando anular a perda de hábitat das espécies. 
O PAN Rivulídeos foi composto por 55 (cinqüenta e cinco) ações dentre as quais uma previa 
articular junto aos órgãos estaduais de meio ambiente a adoção de medidas de conservação 
da fauna aquática da bacia do Rio São Francisco nos processos de licenciamento ambiental 
estadual. Para tanto foi feita uma consulta técnica a este órgão que orientou as medidas 
necessárias para realização do correto manejo e conservação da espécie. Diante da 
situação descrita foi solicitado ao empreendedor que apresentasse proposta de manejo e 
conservação da espécie Hypsolebias janaubensis encontrada na área do empreendimento 
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levando em consideração as diretrizes do Plano de Ação Nacional do São Francisco e 
atestando a segurança da manutenção da espécie frente ao projeto fotovoltaico proposto. A 
proposta foi entregue e após análise devida foi aprovada com a ressalva de que todas as 
considerações da resposta do ICMBio, frente as medidas necessárias ao manejo adequado 
da espécie, fossem incrementadas ao plano proposto. Este plano deverá ser implementado 
durante toda instalação e operação do empreendimento.” 

 

3.4. Flora.  

A área proposta para o projeto da usina solar fotovoltaica encontra-se inserida 

na região de aplicação do Bioma Mata Atlântica, segundo classificação adotada pela 

Infraestrutura de Dados Espaciais do Sistema Estadual de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos (IDE-Sisema) na camada Vegetação - Biomas (IBGE) - Limites 

dos Biomas (Lei nº 11.428/06).  

 

Figura 8 – Carta do Mapa de Aplicação da Lei da Mata Atlântica (IDE/SISEMA) 
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Figura 9 – Carta Inventário Florestal MG (IDE/SISEMA) 

A região do projeto da usina solar fotovoltaica está localizada em uma área 

com predominância de fitofisionomia típica de Floresta Estacional Decidual conforme 

demonstrado na figura 07.  

Realizada vistoria no empreendimento, foi verificada a possibilidade da 

existência de fragmentos de vegetação nativa em estágio avançado de regeneração.     

Dessa forma, a equipe técnica da SUPRAM NM solicitou a elaboração do 

inventario florestal com toda caracterização florística e fitossociologia da área, além 

da classificação do estágio de regeneração conforme a Resolução Conama nº 

392/07.  

Tal caracterização se fez necessária em função da possibilidade de solicitação 

de Estudo Prévio de Impacto Ambiental para Vegetação Secundaria em estágio 

avançado de regeneração conforme Lei nº 11.428/06 Mata Atlântica. Estas 

caracterizações são fundamentais para analisar e verificar a incidência de 

compensações por supressão de Mata Atlântica e incidência de espécies raras 

endêmicas ou ameaçadas de extinção. 

Conforme inventário florestal apresentado a área total requerida para 

intervenção do projeto é de 1184,12 ha. Dessa forma, haverá a necessidade, na 

fase seguinte (Licença de Instalação), da solicitação do corte de árvores isoladas em 

área de 510,9125 há e supressão de 673,21 há de Floresta Estacional Decidual em 

estágio inicial e médio de regeneração.  

Cabe ressaltar que neste inventario foram identificadas duas áreas, a princípio 

comtempladas no projeto, em que a vegetação foi caracterizada com estágio 

avançado de regeneração. Sendo uma área de 51,99 há e outra 23,79 há 
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localizadas no entorno de linhas de drenagens em que o empreendedor caracterizou 

como córregos efêmeros. O empreendedor optou por readequar o layout da usina 

fotovoltaica e retirar estas duas áreas do projeto conforme nova proposta em planta 

apresentada no processo.  

Censo Florestal e Inventário Florestal Florístico e Fitossociológico 

A área inventariada, por meio de censo florestal, comtemplou áreas com 

árvores nativas isoladas ao longo das áreas de pastagem que totalizaram 510,9125 

hectares. Para sua mensuração a área total foi subdividida em 4 partes visando uma 

maior organização do trabalho e também a sua logística na execução.  Sendo área 

01: 141,33 ha, área 02: 62,26 ha, área 03: 171,98 ha e área 04: 135,36 há, conforme 

Figura 8. 

Foram mensurados e identificados todos os indivíduos bem como atribuídas 

coordenadas geográficas de todas as árvores. O levantamento de campo teve como 

base os parâmetros da Resolução Conjunta SEMAD/IEF 1905 de 2013.  

 

Figura 10 – Localização das áreas do Censo. 

Foram aferidas no censo florestal um total de 5.535 indivíduos distribuídos ao 

longo dos 510,9125 ha, tendo, portanto, uma média de 10,83 indivíduo por ha. 

Destes 5.535 indivíduos florestais, tendo registradas 97 espécies distribuídas em 27 

famílias e 63 gêneros botânicos, com destaque para a família Fabaceae - 

Mimosoideae Destaca-se a predominância das espécies Anadenanthera peregrina - 

Angico-liso / Angico, Enterelobium ssp. e Anacardiaceae com a espécie 

Myracrodruon urundeuva Aroeira-do-sertão. Além de 75 indivíduos Handroanthus 

vellosoi Ipê amarelo. 
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Volume Total Estimado da das árvores isoladas Vtcc = 1.499,6931 m³ ou Vtcc 

= 2.249,54 st ou lenha. 

Nas áreas de vegetação nativa da propriedade que estão pleiteando a 

supressão para instalação da Usina Fotovoltaica (UFV) foram inventariadas por meio 

de inventário florestal amostral onde foram lançadas inicialmente 72 parcelas de 500 

m², porém, após a estratificação e definição dos estratos (Estágio Inicial, Médio ou 

Avançado de Regeneração Natural) houve a exclusão de 5 (cinco) unidades 

amostrais que indicaram área de Estágio Avançado. O empreendedor readequou o 

layout da usina e não propõe a intervenção nesta área.  

Da área pleiteada para supressão 673,21 ha, foram caracterizados como 

maciço florestal em que 324,38 hectares foram classificados como Estágio Inicial de 

regeneração natural e 348,83 ha referentes a área em Estágio Médio. Para 

classificação dos estágios foram tomados como parâmetros a Resolução Conama nº 

392/07. Dessa forma, na fase de licença de instalação será necessário a 

compensação prévia na proporção de 2 : 1. Assim, como foram identificados 348,83 

há de vegetação natiiva em estágio médio de regeneração será necessário 

compensação de 697,66 há com processo instruído conforme Instituído Estadual de 

Florestas IEF , além de anuência prévia do IBAMA. 

 

 
Figura 11 - Distribuição das Unidades Amostrais na área inventariada, bem como sua Classificação 
quanto as Estágios de Regeneração Natural definidos com base na Resolução CONAMA nº 392/07. 

 

Foram aferidas no inventário florestal amostral 2.131 indivíduos, em que foram 

registradas 52 espécies distribuídas em 18 famílias e 34 gêneros botânicos, com 

destaque para a família “Fabaceae - Mimosoideae” além de cerca de 36% de 

espécies mortas. As espécies de maior ocorrência são: de Anadenanthera peregrina 
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angico, Pityrocarpa moniliformis candeio. Volume Total Estimado da área com 

fragmentos florestais Vtcc = 17.757,4138 m³ ou Vtcc = 26.636,1207 st ou lenha. 

No que diz respeito às espécies florestais com proteção especifica conforme 

normas estaduais e lista de ameaçadas do IBAMA foram amostradas no inventário 

florestal um total de:  

88 Indivíduos de Handroanthus vellosoi / Tabebuia vellosoi (Ipê amarelo / pau-

d'arco) gerando uma estimativa de 26,269 indivíduos por hectare (DA – Densidade 

absoluta) que estimando para área total de 673,21 ha teremos um total de 17.684,55 

indivíduos;  

01 Indivíduos de Zeyheria tuberculosa (Bucho-de-boi / Ipê-felpudo) gerando 

uma estimativa de 0,299 indivíduos por hectare (DA – Densidade absoluta) que 

estimando para área total de 673,21 ha teremos um total de 201,29 indivíduos.  

 

Foram inventariados no censo florestal um total de:  

75 Indivíduos de Handroanthus vellosoi / Tabebuia vellosoi (Ipê amarelo / pau-

d'arco);  

2 Indívíduos por hectare de Tabebuia roseoalba (Pau-d'arco II/ Ipê-branco);  

3 Indivíduo por hectare de Cedrela fissilis (Cedro) e;  

11 Indivíduo por hectare de Zeyheria tuberculosa (Bucho-de-boi / Ipê-felpudo).  

O responsável técnico pela elaboração do estudo da flora informa que não 

foram reconhecidas espécies raras ou endêmicas na região inventariada. Informa 

ainda que parte destas espécies listas em portarias do IBAMA e lista de biodiversitas 

são de grande ocorrência na região norte de minas, não podendo assim caracterizar 

tais com ameaçadas de extinção para que possa haver restrições quanto ao seu 

corte. 

Os estudos de inventario e censo florestal foram executados sob a 

responsabilidade técnica do Engenheiro Florestal Marcelo Pablo Borges Lopes 

CREA MG 108.069/D. 

Na fase de licença de instalação haverá necessidade de compensação 

ambiental embasada na DN COPAM Nº 114/2008, que disciplina o procedimento 

para autorização de supressão de exemplares arbóreos nativos isolados, inclusive 

dentro dos limites do Bioma Mata Atlântica, conforme mapa do IBGE. 
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3.5.  Cavidades naturais 

Conforme carta geológica, disponível na plataforma IDE/SISEMA, a geologia 

local possui duas unidades na área de influência direta do empreendimento que são 

as coberturas detrito-coluvionares e formação Lagoa do Jacaré. A unidade das 

coberturas caracteriza-se por presença de sedimentos inconsolidados de materiais e 

texturas diversas, contendo areia, argila e silte em várias proporções, podendo 

atingir até 15 metros de espessura. Já a formação lagoa do Jacaré é composta por 

metassiltitos cinza-claro, com laminas argilosas e intercalações de metacalssilutitos. 

Tal composição foi evidenciada em área de escavação de tanque para acumulação 

de água de chuva, uma vez que não há rochas aflorantes na área. 

Conforme análise do mapa de potencialidade de ocorrência de cavernas do 

Brasil, disponível na plataforma IDE/SISEMA, para a área da propriedade com 

projeção do buffer de 250 metros, verifica-se que a maior parte da área está inserida 

em área de baixo potencial de ocorrência de cavidades, com excessão de uma área 

mais ao sul, compreendida nas faixas mais dissecadas do terreno com presença de 

um curso d’água. Entretanto, em uma análise mais localizada, especialmente na 

porção representada pela unidade Lagoa do Jacaré, observou-se a predominância 

de litotipos metassiltitos, os quais favorecem menos a ocorrência de cavidades 

devido à sua solubilidade, caracterizando a área localmente como de potencial 

médio de ocorrência. 

Partindo dessa caracterização e considerando o disposto na instrução de 

serviço Sisema n° 08/2017, foi realizado o planejamento do caminhamento 

espeleológico. A densidade média do caminhamento foi de 7,91 Km/Km², atendendo 

à IN SISEMA n° 08/2017.  

A conclusão do caminhamento realizado é de que não há condições favoráveis 

ao desenvolvimento de cavidades na área estudada. 

Tal afirmativa corrobora com as impressões obtidas em vistoria, uma vez que 

não foram observadas cavidades ou indícios de ocorrências das mesmas na 

propriedade. 
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Figura 12 – Carta da Potencialidade Espeleológica (IDE/SISEMA) 

 

Por fim, em análise aos bancos de dados do Cadastro Nacional de Informações 

Espeleológicas (CANIE) e Cadastro Nacional de Cavernas do Brasil (CNC) não 

foram verificados a existência de cavidades cadastradas na área estudada. 

 

3.6.  Socioeconomia. 

O município de Janaúba, onde se insere o empreendimento, está localizado na 

mesorregião do norte de Minas. O uso e ocupação do solo caracteriza-se pela forte 

presença da atividade pecuária e agricultura, representando cerca de 70% de seu 

território ocupado com estas atividades.  

Conforme dados do último censo (IBGE, 2010) possui população de 66.803 

habitantes, com estimativa populacional de 71.265 habitantes para o ano de 2018. 

Conforme dados do censo IBGE/2010, 90,7% da população reside no meio urbano e 

9,3% no meio rural. Considerando que 82,8% dos mineiros vivem no meio urbano e 

17,2% no meio rural, Janaúba demonstra uma forte tendência da concentração da 

população em meio urbano em comparação com a média de municípios mineiros. O 

índice de desenvolvimento humano (IDH), criado para avaliar a qualidade de vida e 

o desenvolvimento econômico de uma população, equivale a 0,696 para o município 

de Janaúba, abaixo do IDH do estado de Minas Gerais que é da ordem de 0,731.   

Infraestrutura 
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A infraestrutura de saúde conta com 35 estabelecimentos, sendo 19 privados e 

16 públicos. Conta, ainda, com 93 leitos de internação privados e 91 leitos na rede 

pública (DATASUS, 2009).  

A COPASA é responsável pelo saneamento no município, sendo que 93,8% da 

população contam com abastecimento de água ligados à rede geral. Já em relação à 

rede de esgoto a situação é inversa, com apenas 12,5% ligados à rede geral, 81,4% 

a fossa rudimentar e 3,84% à fossa séptica. Ou seja, em torno de 16% dos 

domicílios contam com algum tratamento das águas servidas. A coleta convencional 

de resíduos sólidos é realizada em 84,89% dos domicílios, entretanto uma parcela 

considerável de residências ainda dispõe inadequadamente seus resíduos, com 

destaque para a queima que está presente em 12,5% dos lares (IBGE, 2010). 

O município conta com 18.251 domicílios com acesso à energia elétrica, o que 

equivale a 99,2% dos domicílios atendidos por este serviço (IBGE,2016).  

Educação 

Segundo o Censo do IBGE de 2015, janaúba conta com 77 estabelecimentos 

de ensino, sendo 25 estaduais, 41 municipais e 11 privados. E rede municipal 

concentrou 88,7% das matrículas do ensino pré-escolar, ante 11,3% da rede 

privada. O município de Janaúba, em 2013, ocupou a 1.502ª posição, entre os 5.565 

municípios do Brasil, quando avaliados os alunos dos anos iniciais, e na 2.134ª 

posição, no caso dos alunos dos anos finais. A rede pública concentra a maioria das 

matrículas.  

A cidade possui, ainda, as seguintes instituições de ensino superior: Unimontes 

(Universidade Estadual de Montes Claros), UFVJM (Universidade Federal dos Vales 

do Jequitinhonha e Mucurí), IFNMG (Instituto Federal do Norte de Minas Gerais), 

FAVAG (Faculdade do Vale do Gorutuba), e a Funorte.  

Economia 

A predominância das atividades econômicas reflete-se na ocupação do pessoal 

empregado por setores econômicos. Nesse sentido, destaca-se principalmente o 

comércio e serviços, que juntos geram mais de 50% do empregados formais do 

município. Em seguida estão a administração pública, indústria de transformação, 

agropecuária e construção civil que geraram, respectivamente, 19%, 14,7%, 11,6% 

e 2,4% dos empregos formais (RAIS/TEM, 2016). Apesar do baixo número de 

empregados do setor de mineração (0,2%), este  representa o melhor rendimento 

médio mensal. 

Conforme censo IBGE de 2015, o PIB de Janaúba está na ordem de R$ 

972.256.000,14. Quando se compara aos municípios limítrofes a cidade possui o 

maior PIB, entretanto quando se avalia o PIB per capta, que é a soma das riquezas 
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divididas pela população, o município é o segundo colocado, ficando muito próximo 

de municípios com PIB inferior como Riacho dos Machados e Jaíba. Tal situação 

denota a má distribuição de renda no município. 

Componente Humano do ZEE    

A análise da potencialidade humana no âmbito do ZEE, foi determinada por 

três fatores condicionantes: ocupação econômica, com dois indicadores (taxa de 

ocupação e taxa de desocupação); demografia, com dois indicadores (grau de 

urbanização e razão de dependência); e condições sociais, com sete indicadores 

(renda, educação, habitação, saúde, saneamento, segurança pública e índice de 

desenvolvimento humano municipal – IDH-M) (ZEE-MG, 2008). Portanto, o 

componente humano no ZEE corresponde, especialmente, aos objetivos de 

desenvolvimento ligados à satisfação das necessidades humanas, melhoria da 

qualidade de vida e justiça social, ou seja, geração de emprego e renda, redução da 

pobreza e acesso aos serviços sociais básicos, todos voltados para a construção da 

cidadania. 

Para o município de Janaúba o componente humano, que compõe a carta de 

potencialidade social do ZEE, é representado como pouco favorável, cuja escala é 

compreendida pelos índices muito precário, precário, pouco favorável, favorável e 

muito favorável. Verifica-se, portanto uma escala intermediária para os fatores que 

definem o potencial humano, conforme descrito na análise da carta acima. 

 

Figura 13 – Carta do Componete Humano (IDE/SISEMA) 

Nesse sentido, ações e programas desenvolvidos pelo empreendimento, com 

objetivo na melhoria das condições sociais da população de entorno, em conjunto 

com o poder público municipal, podem ser fundamentais para uma melhoria desses 



 

 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Subsecretaria de Gestão e Regularização Ambiental Integrada 
Superintendência Regional de Meio Ambiente do Norte de Minas - SUPRAM NM 

 

PA 20187/2018/001/2018 
PU n

o
 0190856/2019 

Data: 15/04/2019 
Pág. 28 de 45 

 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Rua Gabriel Passos, nº 50 - Montes Claros – MG - CEP:39.400-112 - Tel: (38) 3224-7500 
e-mail: supram.nm@meioambiente.mg.gov.br 

índices no futuro. Ressalta-se que outros empreendimentos semelhantes têm sido 

projetados para a região e, nesse sentido, as ações de melhoria das condições 

sociais executadas pelas empresas, bem como o aumento da arrecadação municipal 

pelo pagamento de royalties e impostos, podem auxiliar na melhoria dos índices 

socioeconômicos e, consequentemente, na qualidade de vida de sua população. 

Na área de influência direta do empreendimento não foram identificadas 

comunidades rurais. As localidades mais próximas ao empreendimento são bairros 

na área urbana do município. Neste sentido, entendemos que dado ao número de 

funcionários durante as obras deverá ser desenvolvido o programa de educação 

ambiental, voltado apenas para o público interno, sem necessidade de extensão ao 

publico externo. Além disso, ações de comunicação no município sobre as obras, 

impactos e medidas mitigadoras deverão ser adotadas. 

 

3.7.  Reserva Legal 

A área proposta para o empreendimento é composta por três imóveis rurais. No 

que diz respeito à regularização das áreas de reserva legal segue analise por 

matricula. 

A fazenda registrada sob a Matricula 5.890 possuía em seu registro primitivo 

uma área registrada de 484,80 ha. Com a realização do georreferenciamento a área 

foi retificada para 463,74 ha. Neste registro consta uma área averbada de 110,00 há. 

Atualmente, esta matrícula está sob número 22360, com registro no Cadastro de 

Imóveis Rurais CAR MG-3135100-1214B3FFC06A40AFAD5D8FC17AF817AD. 

A fazenda registrada sob a Matricula 22361 possuía em seu registro primitivo 

uma área registrada de 488,52 há (matrícula n° 5.893). Com a realização do 

georreferenciamento a área foi retificada para 503,0527 ha. Neste registro consta 

uma área averbada de 100,00 ha distribuídos em três blocos. Com registro no 

Cadastro de Imóveis Rurais CAR MG-3135100-

7CF73A99889748D18FEAF4FEABAAE162. 

Já a fazenda registrada hoje sob a Matricula 22760 possui histórico de 

desmembramentos vinculados aos registros anteriores 6.083 e 22.759 onde consta 

uma averbação em conjunto de 360,00 há, estas são originarias da matrícula 

22.394. Com a realização do georreferenciamento a área objeto desta analise ficou 

constante como Gleba 2 com área de 626,0609 ha. Tendo sua reserva averbada na 

Gleba 1.  O CAR MG-3135100-5D5E69AC83674AAE9533CB753A771DD6 foi 

elaborado comtemplando as três glebas. Todas as áreas averbadas como reserva 

legal estão bem conservadas. 
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            Foi solicitado ao empreendedor que apresentasse plantas ou croquis 

com a representação gráfica destas áreas de reserva averbadas. Entretanto, 

informou que não conseguiu estes arquivos em função das averbações serem muito 

antigas, ainda realizadas pelo IBDF. Informou ainda que o IEF e cartório de registro 

de imóveis não possuem tal cópia. Dessa forma, elaborou uma proposta em planta 

conforme descrição precária em certidões antigas. 

 Com a apresentação do layout da usina fotovoltaica parte das placas 

sobrepõe parte das áreas de reserva legal averbada. Assim, foi solicitado a 

relocação da reserva da matricula 5890 dentro dos limites do próprio imóvel.  

Já a matrícula 5893 (atualmente matrícula 22361) haverá necessidade de 

compensação de parte da Reserva que será afetada pela instalação das placas. 

Propõe a compensação na matricula 5890. A matrícula 22760 continuará com sua 

reserva averbada na área de origem atual, registro 22759, Gleba 01.  

 

3.7.1. Da Proposta de Relocação e Compensação de Reserva Legal. 

 

  
Matricula 22.360 - Reserva Averbada. Matricula 22.360 - Proposta de Relocação. 

  
Matricula 22.361 - Reserva Averbada. Matricula 22.361 - Proposta Compensação na 
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22.360 

  
Matricula 22760 - Reserva doc. de origem. Matricula 22760 - Averbação doc. de origem. 

Figura 14 – Propostas de relocação e compensação de RL, por  propriedade. 

 

No que diz respeito a proposta de relocação de Reserva Legal vinculada ao 

processo em analise tem o seguinte entendimento. 

 

Lei nº 20.922, de 16 de outubro de 2013. 

Art. 27. O proprietário ou o possuidor do imóvel rural poderá alterar a 
localização da área de Reserva Legal, mediante aprovação do órgão 
ambiental competente. 

§ 1º A nova área de Reserva Legal proveniente da alteração a que se refere o 
caput deverá localizar- se no imóvel que continha a Reserva Legal de origem, 
em área com tipologia vegetacional, solo e recursos hídricos semelhantes ou 
em melhores condições ambientais que a área anterior, observados os 
critérios técnicos que garantam ganho ambiental, estabelecidos em 
regulamento. 

 § 2º A nova área de Reserva Legal proveniente da alteração a que se 
refere o caput poderá localizar- se fora do imóvel que continha a Reserva 
Legal de origem nas seguintes situações: 

  I - em caso de utilidade pública; 

  II - em caso de interesse social; 

  II - se a área originalmente demarcada estiver desprovida de 
vegetação nativa e, na propriedade, não tiver sido constatada a presença de 
cobertura vegetal nativa em data anterior a 19 de junho de 2002. 
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Considerando se tratar de atividade de geração de energia fotovoltaica onde a 

declaração de Utilidade Pública deverá ser expedida somente na fase de licença de 

instalação. 

Considerando que a Utilidade Publica é requisito para tal procedimento. 

Considerando que, nesta fase, Licença Prévia o empreendedor deverá ainda 

passar pelo processo de leilão onde não se tem a garantia real que o 

empreendimento será comtemplado. Considerando que as reservas se encontram 

averbadas à margem das matrículas, a equipe técnica da SUPRAM NM entende que 

o processo de relocação e compensação de Reservas Legais deverão ser 

analisados na fase seguinte (LI), previamente à instalação.  

Estudos apresentados indicam que às áreas propostas de Floresta Estacional 

Decidual estão bem conservadas, possuem similaridade florística e estão 

localizadas no mesmo bioma, bacia e sub-bacia. Portanto, possuem equivalência em 

importância ecológica e em área. 

4. COMPENSAÇÕES. 

4.1. Compensação por intervenção em áreas de preservação permanentes 

– Resolução Conama nº 369/2006; 

Não se aplica. 

 

4.2. Compensação por supressão de indivíduos arbóreos isolados – 

Resolução Conama nº 114/2008 e legislações específicas. 

O empreendedor na fase de licença de instalação deverá requerer o corte de 

5.535 indivíduos isolados distribuídos ao longo de uma área de 510,9125 ha. Dessa 

forma, deverá apresentar uma proposta de compensação ambiental conforme 

Resolução Conama nº 114/2008. 

 

4.3. Compensação ambiental prevista na Lei do SNUC – Lei Federal  

nº 9.985/2000; 

Não se aplica. 

 

4.4. Compensação por supressão de vegetação no bioma da Mata 

Atlântica – Lei Federal 11.428/2006; 

Na fase de licença de Instalação será necessário a intervenção em vegetação 

nativa em uma área total de 673,21 ha, sendo 324,38 hectares foram classificados 

como Estágio Inicial de regeneração e 348,83 ha referentes a área em Estágio 
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Médio. Dessa forma, o empreendedor deverá, na fase seguinte, protocolar processo 

de compensação por supressão de 348,83 de vegetação em estágio médio. 

Devendo a proposta comtemplar uma área na proporção de 2 :1 conforme disposto 

no art. 4º, § 4º, da Deliberação Normativa COPAM nº 73/04 e Instrução de Serviço 

SISEMA 02/2017. Cabe ressaltar que por ser uma área superior a 50,00 ha caberá 

também anuência prévia do IBAMA em conformidade com o estabelecido na 

Instrução Normativa IBAMA nº 9 de 2019. 

 

4.5. Compensação por supressão de vegetação nativa em 

empreendimento minerário – Lei Estadual nº 20.922/2013. 

Não se aplica 

 

4.6.  Compensação Espeleológica – Decreto Federal nº 6.640/2008; 

Não se aplica 

 

4.7. Compensação de espécies protegidas por lei e ameaçadas de 

extinção – Portaria MMA nº 443/2014 e leis específicas; 

Será tratado na fase de Instalação juntamente com a compensação referente 

à Resolução Conama nº 114/2008.  

 

5. ASPECTOS/IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS. 

A partir da caracterização ambiental e das atividades a serem desenvolvidas, 

levantou-se os possíveis impactos ambientais do empreendimento que se pretende 

licenciar. 

 A mitigação dos impactos ambientais será feita por meio da implantação de 

programas após concessão da licença de instalação do empreendimento. Estes 

programas serão apresentados no Plano de Controle Ambiental (PCA), na fase de 

Licença de Instalação – LI. 

 

5.1. Efluentes líquidos 

No empreendimento serão gerados efluentes líquidos sanitários e oleosos nas 

fases de instalação e operação. A disposição final desses efluentes sem o devido 

tratamento pode causar poluição do solo, águas subterrâneas, águas superficiais e 

prejuízos à saúde pública. 
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Medida(s) mitigadora(s):  

No período de implantação do empreendimento, quando haverá cerca de 450 

funcionários trabalhando na obra, serão utilizados banheiros químicos. O efluente 

oriundo dos banheiros químicos enquadra-se na categoria de resíduos líquidos 

domésticos e serão retirados e encaminhados para tratamento, por uma empresa 

especializada, evitando que seu despejo irregular no ambiente ocasione impactos 

negativos tanto para o meio ambiente como para a saúde pública. 

Para a operação, os efluentes líquidos sanitários (10 funcionários) serão 

encaminhados para sistema de controle ambiental composto por fossa séptica, filtro 

anaeróbio e sumidouro. 

O efluente oleoso oriundo da oficina mecânica será encaminhado para caixa 

separadora de água e óleo. 

 

5.2. Resíduos Sólidos 

Durante as fases de instalação e operação do empreendimento serão gerados 

resíduos sólidos classe I (Perigosos) e Classe II – A e II – B (Não perigosos). 

A produção dos resíduos comuns (refeitório, portaria, almoxarifado, sanitários) 

ocorre a uma taxa de 0,4 kg/pessoa/dia. Portanto, durante a etapa de implantação 

do empreendimento, quando haverá cerca de 450 pessoas trabalhando na obra, 

será gerado 180 kg/dia de resíduos sólidos comuns. Depois, na fase de operação 

das usinas, a geração de resíduos cai drasticamente, tendo em vista que na unidade 

haverá no máximo 10 funcionários, totalizando 4,0 kg/dia. 

A seguir estão apresentados os principais tipos de resíduos, sua classificação 

conforme a NBR 10.0004/04 e local de geração. 

LOCAL 
TIPO DE 

RESÍDUO 
CLASSE 

REFEITÓRIO 

Papel IIA – Não Perigoso 

Papelão IIA – Não Perigoso 

Plástico IIA – Não Perigoso 

Orgânico IIA – Não Perigoso 

PORTARIA 

Papel IIA – Não Perigoso 

Plástico IIA – Não Perigoso 
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Pilha I – Perigoso 

Lâmpada I – Perigoso 

ALMOXARIFADO 

Papel IIA – Não Perigoso 

Plástico IIA – Não Perigoso 

Papelão IIA – Não Perigoso 

Vidro IIA – Não Perigoso 

Lâmpada I – Perigoso 

Pilha I – Perigoso 

ÁREA DESTINADA A 

INSTALAÇÃO DOS PAINÉIS 

Papel IIA – Não Perigoso 

Plástico IIA – Não Perigoso 

Papelão IIA – Não Perigoso 

Madeira IIB – Não Perigoso 

Metal IIB – Não Perigoso 

OFICINA 

Sucata metálica IIA – Não Perigoso 

Pneus IIA – Não Perigoso 

Papel IIA – Não Perigoso 

Papelão IIA – Não Perigoso 

Borracha IIA – Não Perigoso 

Embalagem de 

óleo 

I – Perigoso 

Estopa suja I – Perigoso 

SANITÁRIOS Papel IIA – Não Perigoso 

Quadro 1 -  Principais resíduos a serem gerados no empreendimento. 

Medida(s) mitigadora(s):  

O empreendedor apresentou escopo do Programa de Gestão dos Resíduos 

Sólidos (PGRS), estudo este que será mais bem detalhado no PCA, na fase de 

Licença de Instalação. Este programa terá como objetivo geral segregar, identificar, 
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armazenar e fazer a destinação final adequada de todos os resíduos sólidos que 

serão gerados na implantação e na operação do empreendimento. 

 

5.3. Emissões atmosféricas 

O apoio e condução das obras exigem a utilização de equipamentos e veículos, 

em função de deslocamento de pessoas e materiais. Este movimento de veículos 

resultará no incremento do tráfego local, gerando poeiras e emitindo gases e 

material particulado que poderão alterar as condições microclimáticas de entorno. 

Medida(s) mitigadora(s):  

As emissões atmosféricas serão observadas apenas na fase de implantação. 

Devido o empreendimento estar localizado em área rural, onde não há comunidades 

e residências no entorno imediato, considera-se que este aspecto poderá acarretar 

em impactos pouco significativos. Ainda assim, o Plano de Controle Ambiental 

deverá abordar medidas para mitigação desses impactos. 

 

5.4. Ruídos e Vibrações  

Durante a implantação do empreendimento no local serão utilizados máquinas 

e equipamentos que contribuirão para o aumento de ruídos no local. 

Medida(s) mitigadora(s):  

Devido o empreendimento estar localizado em área rural, onde não há 

comunidades e residência no entorno imediato, considera-se que este aspecto 

poderá acarretar em impactos pouco significativos. Ainda assim, o Plano de Controle 

Ambiental deverá abordar medidas para mitigação desses impactos. 

 

5.5. Impactos sobre a flora  

haverá a necessidade de supressão de vegetação, na fase seguinte (Licença 

de Instalação), por meio do corte de árvores isoladas em área de 510,9125 há e 

supressão de 673,21 há de Floresta Estacional Decidual em estágio inicial e médio 

de regeneração. Sendo este o principal impacto direto sobre a flora, podendo causar 

perda da biodiversidade, além de impactos indiretos sobre a fauna.  

 

Medida(s) mitigadora(s): Como não há como mitigar a supressão de vegetação, 

deverão ser realizadas as medidas compensatórias indicadas neste PU, para 

minização deste impacto. 
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5.6. Impactos sobre a fauna - Cíntia 

O levantamento realizado na ADA, mostra uma fauna de hábitos generalistas e com 

ampla distribuição geográfica, com exceção de algumas espécies consideradas 

como vulneráveis e/ou que sofrem com a pressão da caça predatória. Apesar disso, 

a implantação do aludido empreendimento trará impactos sobre a fauna local, uma 

vez que o hábitat hoje ocupado por ela, especialmente nas áreas de pastagens, será 

substituído e não mais abrigará este, ainda que temporariamente.  Além disso, 

poderá haver uma maior competição nas áreas adjacentes para onde esta fauna 

procurará por novos abrigos, favorecendo a alteração no equilíbrio populacional 

nestas áreas. 

Dentre os prováveis impactos à fauna, destacamos o risco de atropelamento, devido 

à movimentação de máquinas e veículos, afugentamento, risco de danos à fauna, 

em especial aquelas cujo deslocamento é mais lento, perda de hábitat, aumento na 

competição por recursos naturais, perda da diversidade genética. 

Além disso, o levantamento da fauna detectou espécies vulneráveis ou ameaçadas 

de extinção, o que pode levar estes mesmos impactos diretos a estas espécies mais 

sensíveis ambientalmente. 

Medida(s) mitigadora(s):  

- Programa de monitoramento de fauna: – Realizar o monitoramento de fauna 

segundo os termos de referência e resoluções vigentes visando avaliar e intervir em 

possíveis impactos sobre a fauna terrestre e aquática local. 

- Programa de monitoramento de fauna ameaçada de extinção: – Ampliar o 

conceito de monitoramento com foco específico na conservação das espécies 

ameaçadas. 

- Programa de Afugentamento e Resgate de Fauna: Promover o resgate e 

afugentamento da fauna de forma a assegurar que os mesmos sejam minimamente 

impactados durante a supressão de vegetação. 

- Programa de educação ambiental: O programa será apresentado conforme a 

Deliberação Normativa COPAM n° 214/2017, apresentando aos participantes 

informações básicas, numa linguagem coloquial, que lhes permita a construção do 

conhecimento, bem como a conscientização em relação às temáticas ambientais 

abordadas. 

- Plano de Auditoria Ambiental: Este programa visa auditar tanto as obras para 

instalação da usina, como das estruturas de mitigação dos impactos, corrigindo 
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eventuais desconformidades durante o processo, contribuindo assim para o alcance 

do objetivo da minimização dos impactos. 

 

    5.7. Impactos sobre o solo 

A retirada da vegetação de cobertura, bem como a terraplanagem e conformação do 

terreno para a instalação dos módulos fotovoltaicos, causa o decapeamento e 

exposição de solo, podendo levar o mesmo à ação erosiva, devido ao maior impacto 

das gotas de chuva, bem como à ação de ventos e, caso medidas mitigadoras não 

sejam adotadas, esse processo pode ser agravado. Esses movimentos erosivos, ao 

longo do tempo, podem contribuir para a perda de nutrientes por lixiviação. Além 

disso, a exposição do solo a maiores temperaturas devido à retirada da cobertura 

vegetal, arbustiva e arbórea, contribuem para alteração da comunidade 

microbiológica existente no solo, contribuindo para mudanças físico-químicas do 

mesmo, que podem reduzir sua fertilidade, capacidade de retenção de água, bem 

como suas condições de umidade. 

A erosão é especialmente preocupante nas porções do terreno com presença de 

Cambissolo, uma vez que este solo é mais propenso devido à suas características 

físicas, bem como por estar associado às ás mais declivosas do terreno. 

A compactação do solo é outro problema advindo da instalação do referido 

empreendimento, devido ao tráfego de máquinas pesadas e da própria 

terraplanagem executada, podendo favorecer ainda mais o processo erosivo e 

diminuir a retenção da umidade no solo. 

Tais impactos podem dificultar futuros projetos de recuperação da área, quando do 

seu descomisionamento. 

 

Medida(s) mitigadora(s):  

- Programa de conservação do solo e água: Este programa consiste em 

apresentar, basicamente, as ações de conservação de solo como a construção de 

contenções em nível, especialmente das cotas mais baixas e associadas a solos 

rasos e pouco intemperizados. Além disso, a implantação de sistema de drenagem 

pluvial, com execução de estruturas para diminuir a velocidade de escoamento das 

águas, como instalação de canaletas, caixas de brita e outros sistemas podem 

contribuir para a conservação desse recurso ambiental. 

- Programa de auditorias ambientais: Este programa visa auditar tanto as obras 

para instalação da usina, como das estruturas de mitigação dos impactos, corrigindo 
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eventuais desconformidades durante o processo, contribuindo assim para o alcance 

do objetivo da minimização dos impactos. 

 

    5.8. Impactos sobre os recursos hídricos 

Os recursos hídricos são divididos em subterrâneos e superficiais. Os principais 

impactos da atividade sobre os mananciais subterrâneos, pode ocorrer devido à 

diminuição da recarga, uma vez, conforme discutido anteriormente, a infiltração da 

água da chuva pode ser diminuída e, com isso, a recuperação dos reservatórios 

subterrâneos de água pode estar prejudicada. Considerando, entretanto, que a 

recarga dos aquíferos locais ocorre em grandes extensões territoriais, este impacto 

pode ser considerado de pequena magnitude, em função da área afetada. Além 

disso, boa parte da recarga está associada também às calhas dos cursos d’água, 

sendo que os cursos d’água efêmeros existentes na propriedade deverão ter uma 

área de amortecimento respeitada para evitar este e outros impactos. Outro possível 

impacto sobre estas fontes é a contaminação pela disposição inadequada de 

resíduos sólidos ou efluentes gerados pelo empreendimento.  

Em relação aos recursos hídricos superficiais o carreamento de sedimentos pela 

exposição do solo, bem como a contaminação por resíduos e efluentes são os 

principais impactos possíveis de ocorrência, especialmente durante a implantação. 

 

Medida(s) mitigadora(s):  

- Programa de conservação do solo e água:  

Este programa consiste em apresentar, basicamente, as ações de conservação 

de água como a construção de contenções em nível, especialmente das cotas mais 

baixas e associadas a solos rasos e pouco intemperizados. Além disso, a 

implantação de sistema de drenagem pluvial, com execução de estruturas para 

diminuir a velocidade de escoamento das águas, como instalação de canaletas, 

caixas de brita e outros sistemas podem contribuir para a diminuição do 

assoreamento de cursos d’água superficiais. Dentro deste programa devera ser 

criado um subprograma com o objetivo de atender a recomendação do ICMBio para 

proteção das áreas de potencial ocorrência de Hypsolebias janaubensis a saber: 

“durante as fases de instlação e operação As áreas de ocorrência devem ser 
sinalizadas com fita zebrada ou cercadas, para evitar a interferência de máquinas e 
operários no local, especialmente durante o período de obras. Sabemos que é uma 
estratégia de conservação não chamar a atenção para as áreas de ocorrência, 
porém nestes casos entendemos como fundamental a demarcação física durante as 
obras, pois o trânsito de máquinas pesadas nas imediações de pequenas áreas 
sensíveis é muito mais arriscado que a sinalização temporária; 



 

 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Subsecretaria de Gestão e Regularização Ambiental Integrada 
Superintendência Regional de Meio Ambiente do Norte de Minas - SUPRAM NM 

 

PA 20187/2018/001/2018 
PU n

o
 0190856/2019 

Data: 15/04/2019 
Pág. 39 de 45 

 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Rua Gabriel Passos, nº 50 - Montes Claros – MG - CEP:39.400-112 - Tel: (38) 3224-7500 
e-mail: supram.nm@meioambiente.mg.gov.br 

 
Devem ser tomadas medidas para evitar o aporte de sedimentos ou qualquer 
produto sólido e/ou líquido durante a fase de implantação e de operação do 
empreendimento. Se necessário, deve-se planejar um sistema de drenagem 
permanente para a fase de operação e de drenagem temporária, com dispositivos 
de contenção de sedimentos para a fase de obras, de forma a minimizar qualquer 
tipo de alteração do ambiente em questão. 
 
Devem ser tomadas medidas para evitar que a instalação do empreendimento gere 
o rebaixamento do lençol freático pelo aterramento do entorno das áreas alagadas, o 
que poderia causar a alteração do ciclo hídrico das poças, diminuindo o período de 
alagamento ou interrompendo-o.  
 
A área deve ser isolada e protegida durante a operação do empreendimento; 
 
Apresentar um plano de risco de acidentes com medidas de proteção às áreas de 
ocorrência” 

 

- Programa de monitoramento de efluentes oleosos:  

O correto manejo e tratamento de efluentes oleosos diminui os impactos destes 

efluentes/resíduos extremamente perigosos e prejudiciais aos ecossistemas. A 

instalação de caixas separadoras de água e óleo e o correto destino do óleo 

coletado nas mesmas contribui para a não contaminação dos cursos d’água 

superficiais e  aquíferos subterrâneos. Para tanto, os mesmos devem ser 

corretamente dimensionados, devendo ser apresentado, no âmbito do PCA, o 

projeto executivo de sua execução nos setores com geração de óleo como resíduo 

final como oficinas, subestações e setores de manutenção de máquinas e 

equipamentos com uso de óleos e graxas. 

- Programa de monitoramento de efluentes sanitários: 

Tal programa visa o correto tratamento e disposição dos efluentes sanitários 

gerados na fase de instalação e operação do empreendimento. Assim, evita que 

esses efluentes sejam incorretamente descartados contaminando aquíferos e cursos 

d’água. Tal programa, em formato executivo, deverá ser apresentado no âmbito do 

PCA. 

- Plano de gerenciamento de resíduos sólidos: 

Os resíduos sólidos gerados, especialmente durante a instalação devido ao maior 

volume, se incorretamente acondicionados e/ou dispostos no meio ambiente, podem 

causar impactos graves sobre os recursos hídricos. Com isso, o correto 

gerenciamento destes resíduos possibilita a redução expressiva dos impactos sobre 

os recursos hídricos. 
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- Programa de auditorias ambientais:  

Este programa visa auditar tanto as obras para instalação da usina, como das 

estruturas de mitigação dos impactos, corrigindo eventuais desconformidades 

durante o processo, contribuindo assim para o alcance do objetivo da minimização 

dos impactos sobre os recursos hídricos. 

 

5.9. Impactos sobre o meio socioeconômico/comunidades locais 

Dentre os impactos negativos possíveis sobre o meio socioeconômico no município 

de Janaúba estão a geração de expectativas sobre o empreendimento, pressão 

sobre os serviços públicos, especialmente se a mão de obra for contratada fora do 

município, aumento da geração de resíduos e efluentes no local podendo causar 

contaminação, aumento da pressão sobre a fauna local devido a atração de pessoas 

e, consequentemente, possibilidade de atropelamentos e caça. O empreendimento 

gerará também impactos positivos como aumento da arrecadação municipal e 

geração de empregos.  

Medida(s) mitigadora(s):   

Dentre as medidas mitigadoras está a elaboração e execução do programa de 

educação ambiental, nos moldes da DN COPAM n° 214/2017. Este programa visa 

a educação ambiental como ferramenta para ampliação do conhecimento, 

habilidades e atitudes para promoção da participação cidadã na construção de 

sociedade sustentável. Este programa objetiva ainda difundir a legislação ambiental, 

a participação da comunidade em processos decisórios sobre a gestão dos recursos 

naturais, a promoção da cultura local, diversidade cultural, linguística e ecológica e 

compreensão de ambientes diversos e suas inter-relações. 

Programa de Comunicação Social – Este programa visa informar o público interno 

e externo a respeito da atividades e impactos do empreendimento em linguagem 

clara e objetiva, considerando os meios mais eficientes, conforme o público alvo. 

Apesar de ser complementar ao programa de educação ambiental estes programas 

não deve ser confundidos, uma vez que o PEA tem legislação específica, a qual 

deve ser rigorosamente seguida. 

 

6. CONTROLE PROCESSUAL  

A Sol Energia Master Participações Ltda. (UFV Solar Solidão I) requer licença 

prévia - LP para a atividade de Usina Solar Fotovoltaica. O Pretenso 

empreendimento – Classe 4 - tem como objetivo principal licenciar uma capacidade 
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de 573,12 MWp em uma área total de 1.227,00 ha localizado na zona rural do 

município de Janaúba/MG. 

O Decreto 47.383/18 que estabelece normas para licenciamento ambiental, 

tipifica e classifica infrações às normas de proteção ao meio ambiente e aos 

recursos hídricos e estabelece procedimentos administrativos de fiscalização e 

aplicação das penalidades prevê: 

Art. 13 - A Semad e o Copam, no exercício de suas respectivas competências, 

poderão expedir as seguintes licenças: 

I – Licença Prévia – LP –, que atesta a viabilidade ambiental da atividade ou do 

empreendimento quanto à sua concepção e localização, com o estabelecimento dos 

requisitos básicos e das condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de 

sua implementação; 

Nesse diapasão temos que a Licença Prévia é concedida na fase preliminar do 

planejamento do empreendimento ou atividade aprovando sua localização e 

concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos 

e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação, 

observados os planos municipais, estaduais ou federais de uso e ocupação do solo. 

Cumpre ressaltar que a concessão da licença prévia não autoriza intervenções, 

seja ele qual for, atesta como dito, a viabilidade ambiental de acordo de acordo com 

Plano de Controle Ambiental – PCA ou EIA/RIMA que juntamente com as 

condicionantes apontam as medidas mitigadoras e compensatórias dos danos 

causados ao meio ambiente em uma fase posterior.  

O processo em análise encontra-se instruído corretamente, haja vista a 

apresentação dos documentos necessários e exigidos para a atividade em comento 

e pela legislação ambiental em vigor dentre eles destacamos: declaração do 

município informando que a atividade desenvolvida esta em conformidade com as 

leis e regulamentos municipais; estudos ambientais exigidos (PCA e RCA); 

publicação em periódico do requerimento de licença; pagamento dos emolumentos; 

estudo de alternativa locacional; viabilidade hídrica; prospecção espeleológica 

informando que não há condições de haver cavidades na área; manifestação do 

empreendedor informando que não há bens acautelados - IN IPHAN 01/2015. 

Quanto a declaração de utilidade pública exigida pela Lei 11.428/06 - Lei da 

Mata Atlântica para fins de intervenção ambiental será exigida, se aprovada a 

presente LP, na fase da Licença de Instalação - LI conforme alinhamento 

institucional sob o argumento que destacamos “De acordo com a apresentação 

presente na página da ANEEL, "A declaração de utilidade pública é a um ato 

administrativo que declara que um determinado objeto será necessário para a 
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prestação de um serviço público. A partir daí poderá o poder judiciário proceder com 

a desapropriação desse objeto ou instituição servidão administrativa sobre esse 

objeto." Isto significa, portanto, que apenas na fase de instalação será necessária a 

imissão na posse, sendo desnecessária a DUP em fase anterior. Ademais, não 

justifica a declaração de utilidade pública, ato do Governador, em processo que não 

tenha sua viabilidade AMBIENTAL atestada (não se confunde com a viabilidade 

econômica, ou com o interesse e oportunidade do Estado em decretar a utilidade 

pública daquele empreendimento específico).” 

Isto posto, presentes no processo os requisitos básicos a serem atendidos no 

que tange a sua viabilidade locacional sugerimos à concessão da licença prévia – 

LP ao empreendimento Sol Energia Master Participações Ltda. (UFV Solar Solidão I 

e II) localizada na zona rural do município de Janaúba/MG, com prazo de validade 

de 5 (cinco) anos, observadas as condicionantes anexas. 

Salienta-se que a viabilidade ambiental do empreendimento não dispensa e 

nem substitui a obtenção de outras licenças legalmente exigíveis, nos termos do 

Decreto nº. 47.383/18 sob pena de autuação. 

 

7. CONCLUSÃO  

A equipe interdisciplinar da Supram Norte de Minas sugere o deferimento desta 

Licença Ambiental na fase de Licença Prévia, para o empreendimento “UFV Solidão 

01” da “Sol Energia Master Participações Ltda” para a atividade de “Usina Solar 

Fotovoltaica”, no município de “Janaúba-MG”, pelo prazo de “5 (cinco) anos”, 

vinculada ao cumprimento das condicionantes e programas propostos. 

Oportuno advertir ao empreendedor que a análise negativa quanto ao 

cumprimento das condicionantes previstas ao final deste parecer único (Anexo I), 

bem como qualquer alteração, modificação e ampliação sem a devida e prévia 

comunicação a Supram Norte de Minas, tornam o empreendimento em questão 

passível de ser objeto das sanções previstas na legislação vigente.  

Ressalta-se que a Licença Ambiental em apreço não dispensa, nem substitui, a 

obtenção, pelo requerente, de outros atos autorizativos legalmente exigíveis.  

A análise dos estudos ambientais pela Superintendência Regional de 

Regularização Ambiental do Norte de Minas, não exime o empreendedor de sua 

responsabilidade técnica e jurídica sobre estes, assim como da comprovação quanto 

à eficiência das medidas de mitigação adotadas.  
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Observações:  

 A observação acima deverá constar do certificado de licenciamento a ser 

emitido; 

 O texto acima delineado pode sofrer alterações, de acordo com a 

especificidade de cada empreendimento, caso a equipe analista julgue 

necessário. 

 

8. ANEXOS 

Anexo I. Condicionantes para Licença Prévia da UFV Solidão 01; 

Anexo II. Relatório Fotográfico da UFV Solidão 01. 

 

 

ANEXO I 

Condicionantes para Licença Prévia da UFV Solar Solidão 01 

Item Descrição da Condicionante Prazo* 

01 
Apresentar proposta de compensação ambiental por corte de 

indivíduos isolados conforme Resolução Conama nº 114/2008. 

Na formalização 

da LI 

02 
Apresentar proposta de compensação ambiental por corte 

espécies Imunes de corte conforme Lei nº 20.308 de 2012. 

Na formalização 

da LI 

03 

Apresentar comprovante de formalização no IEF do processo de 

compensação ambiental por supressão de Mata Atlântica estágio 

médio, em conformidade com o estabelecido na Portaria IEF nº 

30/15 e suas alterações. Instrução Normativa IBAMA nº 9, de 25 

de fevereiro de 2019. 

Na formalização 

da LI 

04 

Apresentar documentação e estudos, conforme anexos da 

instrução normativa IBAMA n° 09/2019, para fins de solicitação 

de anuência prévia à supressão de vegetação primária ou 

secundária nos estágios médio ou avançado de regeneração na 

área de aplicação da Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro 

de 2006. 

Na Formalização 

LI 

05 

Apresentar adequação do projeto da UFV de forma que as linhas 

drenagem e pontos de acumulação de água possuam 30 metros 

de vegetação nativa em seu entorno, de modo conservar as 

lagoas existentes na propriedade. 

Na formalização 

da LI 

06 Apresentar Programa de Monitoramento de Fauna para todas as Na formalização 
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* Salvo especificações, os prazos são contados a partir da data de publicação da Licença na 

Imprensa Oficial do Estado. 

 

 

 

classes mastofauna (pequeno, médio e grande porte e 

quiropterofauna), avifauna, herpetofauna, ictiofauna e 

entomofauna. Ressalta-se que deverá ser incluído métodos de 

monitoramento específicos para todas as espécies ameaçadas 

diagnosticadas no levantamento e em atendimento a todas as 

ressalvas e solicitações descritas no corpo do parecer. 

da LI 

07 
Apresentar um plano de risco de acidentes com medidas de 

proteção às áreas de ocorrência de Hypsolebias janaubensis; 

Na formalização 

da LI 

08 

Apresentar uma proposta de sistema de drenagem com 

dispositivos de contenção de sedimentos minimizarem qualquer 

tipo de alteração dos ambientes de diagnóstico de Hypsolebias 

janaubensis. 

Na formalização 

da LI 

09 

Realizar o diagnóstico das áreas de acumulação natural de água, 

considerando a sazonalidade, para identificar todos locais de 

ocorrência de Hypsolebias janaubensis no empreendimento 

informando inclusive as características físico-químicas do corpo 

hídrico. 

Na formalização 

da LI 

10 

 

Apresentar plano com descrição de medidas para evitar que a 
instalação do empreendimento gere o rebaixamento do lençol 
freático pelo aterramento do entorno das áreas alagadas de 
modo a impedir a alteração do ciclo hídrico das lagoas naturais 
por diminuição do período de alagamento ou interrompendo-o. 
 

Na formalização 

da LI 

11 

Apresentar programa de Afugentamento e resgate de fauna 

segundo termos de referência vigentes para ser utilizado nas 

etapas de supressão de vegetação. 

Na formalização 

da LI 

12 

Apresentar relatório descritivo e fotográfico comprovando o 

tamponamento do poço tubular, localizado próximo ao curso 

d’água efêmero, conforme Nota Técnica DIC/DVRC n° 01/2006. 

Na formalização 

da LI 

13 
Formalizar processo de outorga do poço tubular em uso 

localizado na propriedade. 

Na formalização 

da LI 

14 

Apresentar todos os programas, em nível executivo de detalhe, 

descritos neste PU, bem como outros julgados necessários 

quando da apresentação do PCA. 

Na formalização 

da LI 
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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-NM, face ao 

desempenho apresentado; 

Qualquer mudança promovida no empreendimento que venha a alterar a condição 

original do projeto das instalações e causar interferência neste programa deverá ser 

previamente informada e aprovada pelo órgão ambiental. 

 

ANEXO II 

Relatório Fotográfico da UFV Solar Solidão       

 

Foto 03.  --- Foto 04.  --- 

Foto 01.  Pastagem com árvores 

isoladas 

 

Foto 02.  Estação solarimétrica 

 

 

Foto 03.  Aspecto da vegetação local 

 

 

Foto 04.  Presença de áreas 

alagadas/recursos hídricos 

 


