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1. Introdução 
 

O empreendimento em tela obteve o Certificado de Licença de Operação Corretiva 
(LOC) N.º 906/2017 nos autos do Processo Administrativo (P.A.) N. º 01898/2007/005/2015 
com validade de 10 anos.  

 
Contudo, o representante legal do empreendimento requereu junto ao órgão 

ambiental, por meio do processo de Autorização para Intervenção Ambiental N. º 133/2018, 
de 10 de janeiro de 2018 a intervenção em Área de Preservação Permanente em 0,18 ha, 
através do corte de 106 exemplares de indivíduos arbóreos do gênero Eucalyptus, para que 
seja executada a Condicionante N. º 06 do Parecer Único (PU) N. º 0193621/2017, que 
dispõe: 

 
                                  “Executar Projeto Técnico de Reconstituição da Flora PTRF – 

apresentado e aprovado, referente a recomposição da APP do 
reservatório, de acordo com a Lei nº 20.922, de 16 de outubro de 
2013, que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à 
biodiversidade no Estado, de acordo com Art. 9º, III e §3º, cujo cálculo 
da área terá como parâmetro 30 (trinta) metros contados a partir da 
cota máxima de operação.” 

Em 28 de agosto de 2018 foi realizada vistoria técnica no local do empreendimento, 
conforme Auto de Fiscalização NRRA-JF / SUPRAM-ZM nº 015/2018, visando obter 
informações sobre a referida solicitação. 

Em 06 de setembro de 2018, por meio do Ofício NRRA-JF/SUPRAM-ZM N° 
125/2018 e Protocolo SIAM n° 0614322/2018, o empreendedor recebeu solicitação de 
informações complementares, por se considerar que as informações prestadas no estudo e 
as observações feitas durante a vistoria não eram satisfatórias.  

Em 19 de outubro de 2018, através do Protocolo SIAM n° 0727419/18, o 
empreendedor protocolou documentação exigida nas informações complementares. 

Em 26 de agosto de 2019 o empreendedor protocolou retificação dos documentos 
acostados aos autos do processo APEF 133/2018, a fim de constar novas intervenções 
pretendidas pelo empreendimento, que são a intervenção em Área de Preservação 
Permanente em uma área de 0,024843 ha e o corte de 16 árvores isoladas nativas vivas. 

Em 11 de outubro de 2019 foi realizada nova vistoria técnica no local do 
empreendimento a fim de se averiguar as novas intervenções solicitadas, conforme Auto de 
Fiscalização nº 07/2019. 

Em 11 de novembro de 2019, entrou em vigência o Decreto nº 47.749 que trouxe em 
seu Artigo 37, Inciso XII:  

                                “Art. 37. São dispensadas de autorização, as seguintes 
intervenções ambientais: 

                                 (...)XII - a colheita de floresta plantada em APP consolidada.” 
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Como a primeira solicitação de intervenção em APP apresentada pelo 
empreendedor, trata do corte de exemplares de indivíduos arbóreos do gênero 
Eucalyptus, em APP consolidada de acordo com o que pode ser observado em imagens de 
satélite pré-existentes à 22 de julho de 2008 e disponíveis na plataforma “Google Earth”,  
houve a perda de objeto da solicitação por intervenção em APP para o corte da floresta 
plantada, após a vigência do Decreto nº 47749/2019.  
 

Porém, ressalta-se que a dispensa de autorização para a colheita não isenta o 
empreendedor da recuperação da área conforme PTRF apresentado e imposto na 
condicionante nº 06 do Parecer Único (PU) N. º 0193621/2017.  

 
Em 23 de janeiro de 2019, através do Protocolo SIAM n° 0029175/2020, o 

empreendedor protocolou a nova documentação exigida nas informações complementares, 
referente às novas intervenções em APP, dando-se assim continuidade a análise do 
processo. 

 

2. Preliminarmente 

Diante da presença de erro material no parecer Único nº Único (PU) N. º 
0193621/2017 a seguir apresenta a correção, por meio deste Adendo.  

 
No parecer único há menção a lavratura de auto de infração nº 7351/2017 pela 

ocorrência de intervenção em área de preservação permanente. Ocorre, que o número 
constante no parecer único não corresponde ao formulário de lavratura e aplicação de 
penalidades. 

 
Assim, no exercício da autotutela administrativa para fins de correção de erro 

meramente material, a menção a auto de infração nº 7351/2017 no parecer único 
nº0193621/2017 deve ser substituída pelo auto de infração nº 106.470/2018.  

 
Nesse sentido, foi oportunizado ao empreendedor o exercício do contraditório em 

relação às penalidades aplicadas através do referido auto de infração, não sendo a CID 
competente para decidir sobre aplicação de penalidades, nos termos dos Decretos 
Estaduais 46.953/2016 e 47.042/2016. Porém, a alterações após a aprovação do parecer 
único serão de competência deste órgão.  

 
Dessa forma, a redação originária no que tange ao auto de infração nº7351/2017 

passa a ser o nº 106.470/2018. 
 

3. Objetivo da intervenção 

As intervenções pleiteadas em 26 de agosto de 2019, através da retificação dos 
documentos inicialmente formalizados, são necessárias para a realização de adequações 
na “Barragem Usina Paraíso”, tendo em vista a necessidade de aumentar o fator de 
segurança da estrutura, conforme demonstrado por revisão dos estudos hidrológicos. 

 
A empresa apresentou o projeto executivo de adequações do sistema extravasor, 

sendo o responsável técnico o geólogo Paulo Roberto Costa Cella, ART n° 
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14201800000004597083. O projeto foi elaborado pela BVP Engenharia e consta no Plano 
de Segurança de Barragens da empresa de responsabilidade técnica da engenheira civil 
Rafaela Baldi Fernandes ART n° 14201900000005334826. 

 
Conforme projeto executivo, a BVP informa que foi contratada para realizar estudos 

hidrológicos para a “Barragem Usina Paraíso”, de propriedade da Bela Ischia, localizada no 
município de Astolfo Dutra-MG. Indica ainda que através da realização de estudo 
hidrológico, verificou que são necessárias soluções para adequação dos sistemas 
extravasores da Barragem Usina Paraíso, uma vez que as estruturas hidráulicas existentes 
não atendem aos requisitos de dimensionamento estabelecidos no Manual do 
Empreendedor sobre Segurança de Barragens da Agência Nacional de Águas (ANA). 

 
Desse modo, as adequações vislumbradas passíveis de intervenção ambiental e 

objeto da solicitação são:  
 

• Expansão do vertedouro localizado na ombreira direita do barramento em 5,40 
metros; 

 

• Refazer a ponte sobreposta ao vertedouro localizado na ombreira direita; 
 

• Reforma do muro a jusante do talude da barragem. 
 

Todas as definições sobre a necessidade da obra, base legal e critérios técnicos 
aplicáveis são de responsabilidade dos profissionais competentes que elaboraram o projeto 
executivo do sistema extravasor, conforme informado pela empresa. 

 

4. Justificativa da intervenção 

De acordo com a Lei nº 20.922, de 16 de outubro de 2013:  
 

                                   “Art. 12. A intervenção em APP poderá ser autorizada pelo órgão 
ambiental competente em casos de utilidade pública, interesse social 
ou atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental, desde que 
devidamente caracterizados e motivados em procedimento 
administrativo próprio.”  

 
O artigo 3º da mesma norma estabelece, em seu inciso III, alínea “l”, que a 

realização de atividade de desassoreamento e manutenção em barramentos, desde que 
comprovada a regularização do uso dos recursos hídricos ou da intervenção nos recursos 
hídricos, é considerada uma atividade de baixo impacto, sendo assim, passível de 
autorização de intervenção pelo órgão ambiental. Cabe aqui apresentar o referido 
dispositivo:  

 
                                Art. 3º Para os fins desta Lei, consideram-se: 
                               (...) III - atividade eventual ou de baixo impacto ambiental: 
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                                   l) a realização de atividade de desassoreamento e manutenção em 
barramentos, desde que comprovada a regularização do uso dos 
recursos hídricos ou da intervenção nos recursos hídricos; 

 
Nesse sentido, foi justificado que todas as obras abrangidas no processo se 

reservam à manutenção da Barragem Usina Paraíso e as intervenções associadas, 
justificadas nesses moldes, pelo critério de baixo impacto. 

 
Através dos estudos e plantas apresentados, concluiu-se que as intervenções se 

limitam a 5% da área de preservação permanente existente no imóvel, estando, desta 
forma, atendida a condição estabelecida no art. 11, §2º da Resolução CONAMA nº 
369/2006. 
 

Vale salientar que a adequação dos extravasores é fundamental para aumentar a 
segurança da barragem e, consequentemente, a segurança da população e dos 
empreendimentos situados a jusante da estrutura. 
 

5. Descrição das intervenções passíveis de autorização 

Para a realização da obra em questão será necessário realizar a supressão de 16 
exemplares de vegetação nativa isolada e intervir em de 0,024843 ha de Área de 
Preservação Permanente. 

 

5.1. Intervenções em APP 

Com a definição da obra a ser realizada, foi solicitada a intervenção em Área de 
Preservação Permanente em uma área total de 248,43 m². 

 
Na Figura 01 é apresentado o croqui da intervenção a ser realizada, nesta é possível 

perceber que as intervenções pleiteadas correspondem a uma área 248,43 m² dentro da 
faixa de APP, e ocorrerá parte na propriedade pertencente à Bela Ischia, incidindo, 
também, em propriedade de terceiros: Prefeitura Municipal de Astolfo Dutra (estrada 
vicinal), e matrícula nº 33.219, pertencente ao senhor José Helvécio Pinto e esposa. As 
devidas anuências se encontram juntadas aos autos do processo. 
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Figura 01: Delimitação da área de intervenção e seus respectivos proprietários/responsáveis 

 
Importante ressaltar que durante o processo de licenciamento ambiental da empresa 

foram definidas nos moldes da Lei nº 20.922/2013, art. 9º, inciso III e §3º, as respectivas 
áreas de preservação permanente, sendo de 30,00 metros dentro da propriedade do 
empreendimento, e 15,00 metros nos imóveis lindeiros. Assim, haverá intervenções dentro 
e fora da faixa de APP, conforme Tabela 01. 

 

 
Tabela 01: Intervenções pleiteadas 

 
Na sequência são descritas as áreas em que serão realizadas as intervenções. 
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5.1.1. Matrícula nº 33.219 (José Helvécio Pinto e esposa) 
 
As intervenções em APP na propriedade de matrícula 33.219 somam 166,42 m², 

sendo 164,09 m² referentes ao alargamento do vertedouro direito, e 2,33 m² referentes à 
reforma do muro a jusante do barramento (Figura 02).  

 
A ampliação do vertedouro dentro da APP será realizada na lateral direita, a qual é 

composta por vegetação rasteira. 
 

 
Figura 02: Imagem da propriedade matrícula nº 33.219 com destaque em vermelho das 
intervenções a serem realizadas dentro da APP 

 
Nesta propriedade também serão realizadas obras fora da faixa de APP de 15,00 

metros, conforme Tabela 01, sendo estas a revitalização do muro à jusante do barramento, 
na área de 31,36 m², e a ampliação do vertedouro direito, em 420,21 m², a qual abrange os 
16 exemplares nativos a serem suprimidos (Figura 03). 
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Figura 03: Imagem da propriedade matrícula nº 33.219 com destaque em roxo das intervenções a 
serem realizadas fora da APP 
 

 O imóvel rural pertencente ao Sr. José Helvécio Pinto é denominado “Sítio Paraízo” e 
possui uma área total de 5,2234 ha, conforme o Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Cataguases, sob a matricula nº 33.219, Ficha n° 01V. O imóvel possui CAR - 
Cadastro Ambiental Rural averbado no mesmo cartório, em 15/09/2017, de Registro N° 
MG-3104601-D2E9.69F4.8C2A.4C0F.A337.5B13.741F.75DB. Foi proposta uma área de 
Reserva Legal no CAR de 1,2732 ha, correspondente a 24,38% da área e composta por 
fragmento de vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, estando assim cumprindo os 
requisitos legais da Lei 20.922 de 2013. Cabe salientar que nenhuma das intervenções 
pleiteadas, tanto as intervenções em APP quanto o corte de árvores isoladas, se darão na 
área demarcada como Reserva Legal. 
   
 

5.1.2. Prefeitura Municipal de Astolfo Dutra 
 

A ampliação do vertedouro implicará na remoção completa da ponte, sendo 
necessária a instalação de uma nova travessia, a qual se encontrará totalmente dentro da 
faixa de APP de 15,00 metros, resultando em uma área intervinda de 40,00 m² (Figura 04). 
Por se tratar estrada vicinal, esta é de domínio da Prefeitura Municipal de Astolfo Dutra. 
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Figura 04: Imagem da estrada municipal com destaque em verde para a área de intervenção dentro 
da APP para instalação da nova travessia 

 
Dessa forma, deverá ser requerida autorização previa junto ao município para a 

reconstrução da travessia.  
 

 
5.1.3. Matrícula nº 32.363 (Bela Ischia Alimentos) 

 
Na área de propriedade da Bela Ischia, a área de intervenção em APP corresponde a 

42,01 m² devido à intervenção para ampliação do vertedouro direito (Figura 05). 
 
 

 
Figura 05: Imagem com destaque em verde da intervenção a ser realizada dentro da APP da 
propriedade matrícula nº 32.363 
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5.2. Supressão de árvores isoladas nativas 

As árvores a serem suprimidas foram consideradas “árvores isoladas nativas”, de 
acordo com o que traz o Art 2° do Decreto nº 47749 de 11/11/2019: 

 
                                   Art 2° - Para efeitos deste decreto considera-se: 
                                  (...) 
                                  IV - árvores isoladas nativas: aquelas situadas em área antropizada, 

que apresentam mais de 2 m (dois metros) de altura e diâmetro do 
caule à altura do peito - DAP maior ou igual a 5,0 cm (cinco 
centímetros), cujas copas ou partes aéreas não estejam em contato 
entre si ou, quando agrupadas, suas copas superpostas ou contíguas 
não ultrapassem 0,2 hectare. 

 
O corte de árvores isoladas pleiteado preenche todos os requisitos acima expostos, 

como pode ser observado a seguir: 
 
 

• Árvores isoladas nativas situadas em área antropizada 
 
A área a qual se pretende a extração dos indivíduos arbóreos é antropizada sendo 

lindeira a uma estrada vicinal, ponte, estruturas de vertedouro, barramento e silvicultura de 
eucalipto, conforme pode ser observado na Figura 06. 
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                     Figura 06: Evidências de antropização da área 

 
 

• Árvores isoladas nativas que apresentam mais de 2 m de altura e diâmetro do 
caule à altura do peito – DAP maior ou igual a 5,0 cm 
 
Elegíveis ao corte para ampliação de vertedor, foram quantificados 16 exemplares 

com mais de 2 metros de altura e DAP maior ou igual a 5 cm. A tabela 02 abaixo especifica 
as características de cada exemplar. 
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                Tabela 02: Espécies a serem suprimidas. 
 
 

• Árvores isoladas nativas agrupadas, cujas copas superpostas ou contíguas 
não ultrapassem 0,2 hectare 
 
As 16 árvores elegíveis a corte têm as copas superpostas e contíguas totalizando 

0,046408 hectares. Estão inseridas em uma área de exemplares nativos que totalizam 
0,158444 hectares. Na Figura 07 é possível verificar as delimitações das copas contíguas 
de árvores nativas. 
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Figura 07: Caracterização da área em que se deseja realizar a supressão dos exemplares isolados 
nativos 

 
Ao redor da área que se pleiteia o corte, existe silvicultura de eucalipto e bambuzais 

exóticos. De acordo com o exposto, o corte pleiteado se caracteriza como corte de árvores 
isoladas. 

 
O mapeamento georreferenciado foi realizado e apresentado em forma de planta 

planimétrica nos estudos. 
 
Importante destacar ainda que foi realizada a projeção de 15 metros de APP para os 

imóveis lindeiros à propriedade onde é realizada a captação de água da empresa e 
verificou-se que as árvores elegíveis a corte estão fora da área de APP. 
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6. Análise dos impactos ambientais prováveis e medidas mitigadoras 

A supressão das árvores nativas isoladas e a intervenção em área de preservação 
permanente (APP) podem gerar impacto na cobertura vegetal deixando o solo 
desprotegido, contribuindo assim para o aumento do escoamento superficial e diminuição 
da taxa de infiltração do solo, intensificando os processos erosivos.  
 

Foram apresentadas as seguintes medidas mitigadoras dos potenciais impactos: 
 

• O corte de indivíduos arbóreos deverá ser feito de forma controlada, utilizando-se 
motoserra para o corte individual de exemplares arbóreos, além do 
acompanhamento das intervenções por profissional habilitado; 

 

• A entrada de máquina deverá ser realizada pela ombreira direita, não ultrapassando 
os limites definidos em APP que serão devidamente demarcados, sendo que a 
entrada de máquinas fora da área previstas para as obras não será permitida; 
 

• Deverá ser implantado sistema de contenção para impedir passagem de resíduos 
sólidos de construção, evitando dessa forma o potencial assoreamento do curso 
d’água; 
 

• Todos os colaboradores das empresas contratadas passarão por rigoroso 
treinamento; 

 
Tendo em vista a previsão de intervenção no local justificada pelas necessidades de 

adequação das estruturas extravasoras, a realização de medidas compensatórias em outra 
área também é recomendada. 

 
Nesse sentido, o Projeto Técnico de Reconstituição da Flora, apresentará grande 

relevância para área prevista à sua implantação uma vez que contará com o plantio de  
mudas, em área que interliga a reserva legal do empreendimento à APP, favorecerá o 
ecossistema, visto que, ao formar corredores entre fragmentos de vegetação aumentará a 
proteção do solo, que ao reter mais água, proporcionará a recarga do lençol freático. 

 
Além disso, será realizado o plantio de mudas em uma segunda área, classificada 

como Área de Preservação Permanente proporcionando a estabilização das margens do 
curso d’água, evitando a ocorrência de erosão e, consequentemente, assoreamento do 
corpo hídrico. No mais, a vegetação atua, juntamente com o solo, como um filtro, 
contribuindo, assim, para melhora da qualidade da água que abastece o lençol freático. 
 

7. Estudos de Alternativa Técnica e Locacional 

Para as obras de ampliação do extravasor presentes no projeto executivo, foi 
informado que buscaram alternativas que tenham menor impacto no maciço do 
empreendimento, preservando ao máximo as estruturas existentes, implantando estruturas 
paralelas, aproveitando os trechos e dimensionamentos das estruturas existentes. Foi 
realizado um detalhamento no levantamento topográfico, que possibilitou essa reavaliação 
e adequação das estruturas com maior assertividade.  
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  Foram realizadas simulações, analisando as diferentes possibilidades para 
adequação do barramento com intuito de avaliar alternativas locacionais que permitissem 
atender as necessidades referentes à segurança da estrutura, mas também em 
consonância com o princípio de minimizar as intervenções ambientais na área 
especialmente protegida pela legislação federal e estadual. 
 

Foi estudada anteriormente uma outra alternativa, que se tratava  do aumento da 
seção do emboque do Extravasor 2 (vertedor retangular na ombreira esquerda) de 3,32 m 
para 4,5 m, assim como o aumento de sua profundidade em 0,95 m. 
 

Contudo, com o objetivo de minimizar as intervenções nas estruturas, optou-se por 
alterar somente as estruturas do Extravasor 1, uma vez que apresentará menor área de 
intervenção e causará menor impacto no maciço.  
 

As recomendações técnicas sobre a opção pelo extravasor da ombreira direta são 
explicitadas no estudo e justificadas também pela sua condição hidráulica mais favorável, 
tendo em vista sua curva mais suave. 
 

Assim, a proposta apresentada de acordo com o projeto executivo e laudo de 
inexistência de alternativa locacional é a melhor opção, em termos ambientais e de 
segurança da barragem, definida pela equipe técnica da empresa.  
 

8. Compensações 

8.1. Compensação por intervenção em APP 

De acordo com a Resolução CONAMA n° 369 de 2006, empreendimentos que 
impliquem na intervenção em APP, nos casos expressamente previstos em Lei, deverão 
adotar medidas compensatórias, que inclua a efetiva recuperação de outra APP localizada 
na mesma sub-bacia hidrográfica em que ocorreu a intervenção, prioritariamente na mesma 
área de influência do empreendimento ou nas cabeceiras dos rios.  

 
Visando realizar a compensação ambiental por intervenção de 248,43 m² em APP, a 

medida compensatória proposta consiste na recuperação de áreas sem a presença de 
vegetação nativa e localizadas em APP de curso d’água dentro da mesma sub-bacia 
hidrográfica das intervenções e dentro do imóvel da Bela Ischia de matrícula nº 32.363, 
totalizando 1.400,00 m² e caracterizando uma compensação em uma área 5,63 maior que a 
área de intervenção.    

 

8.2.  Compensação por supressão de exemplares arbóreos nativos isolados 

Para a compensação ambiental referente ao impacto causado pelo corte das 
espécies nativas isoladas, o empreendimento irá realizar o plantio de 400 mudas de 
espécies nativas típicas da região. Considerando um espaçamento de 3 x 3 metros para 
cada muda a ser plantada,  a área total de compensação resultará em 3.600,00 m². 

 

8.3. Compensação por corte de espécie ameaçada de extinção 
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Foi constatado que um dos indivíduos arbóreos pleiteados para o corte de espécies 
nativas isoladas, a espécie Apuleia leiocarpa, faz parte da "Lista Nacional Oficial de 
Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção" constante na Portaria MMA N° 443, de 2014, e 
é considerada como “Vulnerável” na mesma. 

 
De acordo com o Decreto Nº 47749 de 2019: 
 

                                 “Art. 26. A autorização para o corte ou a supressão, em remanescentes 
de vegetação nativa ou na forma de árvores isoladas nativas vivas, de 
espécie ameaçada de extinção constante da Lista Oficial de Espécies 
da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção ou constante da lista oficial 
do Estado de Minas Gerais, poderá ser concedida, excepcionalmente, 
desde que ocorra uma das seguintes condições: 

 
                                   I - risco iminente de degradação ambiental, especialmente da flora e 

da fauna, bem como da integridade física de pessoas; 
                                   (...) 
                                  III - quando a supressão for comprovadamente essencial para a 

viabilidade do empreendimento.” 
 

Dessa forma, entende-se que o corte da espécie poderá ser concedido, uma vez que 
a obra de adequações na Barragem se dará para garantir a segurança da barragem e, 
consequentemente, evitar uma possível degradação ambiental e garantir a segurança da 
população. Além do que, foi atestada através de estudo apresentado, a inexistência de 
alternativa técnica e locacional. 

 
 O Art. 73 do mesmo Decreto Nº 47749, prevê: 
 
                                  “Art. 73. A autorização de que trata o art. 26 dependerá da aprovação 

de proposta de compensação na razão de dez a vinte e cinco mudas 
da espécie suprimida para cada exemplar autorizado, conforme 
determinação do órgão ambiental. 

 
                                   § 1º A compensação prevista no caput se dará mediante o plantio de 

mudas da espécie suprimida em APP, em Reserva Legal ou em 
corredores de vegetação para estabelecer conectividade a outro 
fragmento vegetacional, priorizando-se a recuperação de áreas ao 
redor de nascentes, das faixas ciliares, de área próxima à Reserva 
Legal e a interligação de fragmentos vegetacionais remanescentes, na 
área do empreendimento ou em outras áreas de ocorrência natural.” 

 
Portanto, fica estabelecido que o empreendedor deverá realizar o plantio de 25 

mudas da espécie Apuleia leiocarpa na área que foi destinada à compensação em APP. 
Uma vez que o empreendedor apresentou uma proposta de compensação por intervenção 
em APP maior do que estabelecido pela legislação, a área do plantio das mudas da espécie 
da lista de espécies ameaçadas de extinção entrará na área excedente apresentada como 
compensação por intervenção em APP. 
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8.4.  PTRF - Projeto Técnico de Recomposição Florestal 

Foi apresentado Projeto Técnico de Reconstituição da Flora - PTRF, com a proposta 
de compensação pela supressão das espécies nativas isoladas e pelas intervenções em 
APP.   
 

O PTRF foi apresentado junto à SUPRAM/ZM e devidamente aprovado. O Termo de 
Compromisso, com fins de recuperação de APP deverá ser assinado após a aprovação 
desta Licença Ambiental. 

 
As compensações ambientais serão realizadas na propriedade onde ocorrerá parte 

da intervenção, cuja matrícula 32.363 é de propriedade da Bela Ischia - matriz. A escolha 
do local levou em consideração as áreas que possuíam maior relevância ecológica, sendo, 
desse modo, sugeridas duas áreas distintas. 

 
Para a compensação ambiental devido à supressão da vegetação nativa isolada 

(área de 3.600,00 m²), foi proposto que seja realizada em uma faixa que interliga a reserva 
legal do imóvel com a área de preservação permanente – APP, do barramento, 
denominada como “Área 1”. A conectividade desses fragmentos forma um corredor 
ecológico e favorece a fauna da região, contribuindo para o ecossistema da área. 

 
Já para a área destinada para compensar a intervenção em APP (1.400,00 m²), foi 

proposto que seja realizada a recomposição da flora, também em APP, denominada como 
“Área 2”, uma vez que a mesma garante a estabilização das margens do barramento, 
evitando a ocorrência de erosão e, consequentemente, assoreamento. Além disso, a 
vegetação atua, juntamente com o solo, como um filtro, contribuindo para melhora da 
qualidade da água que abastece o lençol freático. 

 
As áreas destinadas à compensação foram denominadas da seguinte forma (Figura 

08): 
 
- Área 1: 3.600,00 m² devido a supressão dos exemplares nativos; 
- Área 2: 1.400,00 m² devido a intervenção em área de preservação permanente 
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Figura 08: Imagem aérea da propriedade matrícula nº 32.363, pertencente à Bela Ischia. 

 
A “Área 1” encontra-se fora da APP, localizada contígua com a reserva legal e 

remanescente de vegetação nativa, pela parte superior e lateral esquerda, respectivamente. 
No limite inferior tem-se a delimitação da APP do barramento, a qual se encontra em 
regeneração natural com espécies nativas; e a lateral direita é delimitada em parte por 
plantação de eucalipto e parte por vegetação rasteira (Figura 09). 
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Figura 09: Imagem da propriedade matrícula nº 32.363 com destaque em rosa da área de 
compensação 1 (3.600 m²) fora da faixa de APP 

 
Já a “Área 2” encontra-se dentro da faixa de APP gerada por uma região brejosa, em 

consonância com o Decreto 47.749/2019, tendo como limites: em sua direita a estrada 
municipal de acesso a propriedade; superior, mata em estágio de regeneração natural; a 
esquerda, área brejosa; inferior, bambuzal (Figura 10). 
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Figura 10: Imagem da propriedade matrícula nº 32.363 com destaque em rosa da área de 
compensação 2 (1.400 m²) dentro da faixa de APP 

 
Para a compensação serão utilizados espécimes típicos da região, que se encontram 

inseridas no bioma mata atlântica, priorizando as espécies suprimidas. Foi apresentada 
uma listagem com as espécies que foram selecionadas. Deverão ser plantadas no mínimo 
25 mudas da espécie Apuleia leiocarpa na chamada “Área 2”, como forma de compensação 
por corte de espécie presente na lista de espécies ameaçadas de extinção, conforme já 
abordado neste Parecer. 

 
 O material lenhoso proveniente dos exemplares removidos será utilizado pelo 

empreendedor. 
 
Para o plantio das mudas foi utilizado o critério da distribuição baseada na 

combinação de grupos de espécies característicos de diferentes estágios de sucessão, 
através do plantio de mudas de espécies pioneiras (EP) e secundárias (ES). 

 
Será feito o plantio de aproximadamente 555 mudas, considerando um total de 5.000 

m² com espaçamento de 3,0 x 3,0 metros. 
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O Projeto Técnico de Reconstituição da Flora considera toda a estratégia de 
recuperação nas duas áreas referidas.  
 

O plantio será precedido de todas as ações de garantia para sua viabilidade. Foi 
contemplada no PTRF toda a sistemática a ser utilizada: combate a formigas, espaçamento 
e alinhamento, coveamento, calagem e adubação, plantio, coroamento, tratos culturais, 
cercamento, tutoramento, manutenções e monitoramento.  

 
A implantação e monitoramento das ações deverão iniciar após ser concedida a 

Licença, seguindo o cronograma de execução e com base no plantio no período chuvoso. 
 
 

       9. Controle Processual  
 
A presente análise encontra-se vinculada ao juízo procedimental realizado quando 

da concessão da licença no Parecer Único n° º 0193621/2017, LOC N.º 906 -ZM.  
 
Assim, a viabilidade jurídica do empreendimento já foi atestada em momento 

oportuno, sendo o presente adendo, meio adequado para a autorização requerida. 
 
A formalização do processo ocorreu quando da vigência da Resolução Conjunta  

Semad/IEF 2125/2014, sendo a  norma aplicável quanto a cobrança de custos.   
 
Quanto a possibilidade jurídica das intervenções, estas encontram-se caracterizadas 

como de baixo impacto, restando a possibilidade de regularização nos termos do Art. 3, III, 
“l” da Lei Estadual 20.922/2013.  

 
  No que tange as compensações, esta foram propostas pelo empreendimento e 

devidamente avaliadas pela equipe técnica.  
 
Ressalva-se que a autorização das intervenções na barragem não isenta o 

empreendimento de futura obtenção de Licença para regularização do barramento. Nesse 
sentido, cita-se o posicionamento exarado no Memorando.SEMAD/DATEN.nº 54/2019:  

 
                                   “No caso em tela, considerando a sujeição do empreendedor às 

novas regras ambientais e que  o  empreendimento  era  considerado  
como  não  passível  de  regularização  ambiental,  é  cabível  o 
licenciamento ambiental da atividade, nos termos da DN COPAM nº 
217/17, devendo ser realizado quando da renovação da licença do 
empreendimento, conforme já salientado. Ressalte-se  também  o  
posicionamento  estabelecido  no  MEMO.DATEN.SUARA  nº  42/18 
(anexo)  que  visou  alinhar  o  entendimento  da  regularização  e  
fiscalização  da  SEMAD  no  que  tange  abarramentos irregulares 
existentes na divisa de empreendimentos, e conclui o seguinte: 
“...para  a  regularização  de  aitvidades  de  barragens  já  
implantadas,  devem  ser         convocados para a formalização do 
processo de licenciamento os proprietários dos imóveis onde se 
localiza a estrutura do barramento. Para o enquadramento, deve ser 
verificada a área inundada, determinada pelo barramento, com 
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delimitação pelo nível d'água máximo projetado. Ressalta-se,  
contudo,  que  como  o  barramento  é  uma  estrutura  apoiada  e 
duas margens de um curso d’água, podem ocorrer casos de 
proprietários distintos em cada margem. Considerando  que  deve  se  
determinar  quem  será  o  responsável  pelo barramento,  ou  seja,  
por  sua  manutenção  estrutural,  pela  operação  de  tomada m 
d’água,  pelo  fluxo  residual,  dentre  outros,  deve-se,  no  caso  
concreto,  identificar qual  o  proprietário  se  responsabilizará  por  
essas  atividades,  ou  se  ele estabelecerão algum  tipo de contrato 
para operação conjunta, com cópia anexada ao processo de 
regularização ambiental.Salienta-se  que  o  barramento  deve  ser  
regularizado  por  um  único  processo  de licenciamento  ambiental,  
sendo  que,  caso  um  dos  empreendedores  já  houver  formalizado 
o processo, este deverá seguir normalmente o seu curso. Na  hipótese  
de  regularização  em  que  ambos  possuem  obrigações  em  relação 
à operação  e  manutenção  do  barramento,  estas  deverão  estar  
previstas  no instrumento contratual, dispondo o contrato também 
sobre qual(is) deles será(ão) o responsável pela formalização e 
condução do processo de licenciamento ambiental.” 

 
No mesmo sentido, apresenta-se o entendimento do referido memorando quanto a 

responsabilidade da requerente em relação ao barramento, restando clara as obrigações 
decorrentes deste adendo:  

 
                                  “No caso da empresa Bela Ischia Alimentos Ltda. (CNPJ 

01.130.631/0002-79), apesar de não localizada  em  imóvel  con guo  
ao  barramento,  esta  possui  Portaria  de  Outorga  nº  2734/2017,  
na  qual consta expressamente o modo de uso “captação em 
barramento sem regularização de vazão” e a finalidade de  “consumo  
industrial”,  referente  ao  barramento  em  questão,  o  que  jusfica  o  
enquadramento  da atvidade no Código “E-03-01-8 Barragem de 
acumulação de água para abastecimento público, industrial ena 
mineração ou para perenização” do Anexo Único da DN COPAM nº 
217/17. 

                                  Ademais,  destaca-se  que,  além  de  constar  do  processo  de  
licenciamento  ambiental  que subsidiou  a  concessão  de  licença  
para  a  referida  empresa  e  de  ter  firmado  Termo  com  o  MPMG, 
responsabilizando-se pela segurança do barramento, como já exposto, 
a empresa consta como responsável pela  “Barragem  Usina  Paraíso”  
no  Inventário  de  Barragem  do  Estado  de  Minas  Gerais  do  Ano  
de  2017 realizado pela Fundação Estadual do Meio Ambiente - 
FEAM, conforme quadro abaixo, sendo também a responsável  pelo  
cadastro  dessa  barragem  no  Banco  de  Declarações  Ambientais  
da  Feam,  inserindo regularmente as declarações de condição de 
estabilidade.” 

 
Isso posto, a presente análise de controle processual acompanha o entendimento 

técnico pelo deferimento do presente adendo, para deferimento das intervenção.  
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As condicionantes sugeridas na presente análise não substituem aquelas fixadas por 

ocasião do deferimento da LO, sendo mantida a obrigatoriedade para cumprimento de 
todas as condicionantes.  

 
 
       10. Conclusão  
 

Considerando o apresentado e tendo em vista a necessidade de aumentar o fator de 
segurança da estrutura, conforme demonstrado por revisão dos estudos hidrológicos, são 
necessárias adequações na “Barragem Usina Paraíso”. 
 

Sendo assim, a equipe interdisciplinar da SUPRAM Zona da Mata sugere o 
deferimento da Autorização para Intervenção Ambiental de 0,024843 ha de Área de 
Preservação Permanente e supressão de 16 indivíduos arbóreos nativos isolados. 
 

Permanecem inalteradas e em pleno vigor todas as Condicionantes da Licença de 
Operação Corretiva (LOC) N.º 906/2017. 
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ANEXO I 
Condicionantes do Adendo  

Empreendedor: Bela Ischia Alimentos Ltda. 

Empreendimento: Bela Ischia Alimentos Ltda. 

CNPJ: 01.130.631/0002-79 

Município: Astolfo Dutra - MG 

Atividade: Fabricação de sucos 
                   Fabricação de produtos alimentares, não especificados ou não classificados. 
Código DN 74/04: D-02-05-4 
                               D-01-14-7 

Processo: 01898/2007/005/2015 

Validade: Vinculada ao prazo da LO nº 906/2017.   
 

Item Descrição da Condicionante Prazo 

01 

Apresentar comprovante de pagamento da Taxa de Reposição 
Florestal. 
Obs.: a execução das intervenções ambientais fica 
condicionada a comprovação do pagamento das taxas. 

 
Até 30 dias após a 

aprovação do 
adendo. 

02 

Executar o PTRF referente à compensação florestal por 
intervenção em APP e corte de árvores nativas isoladas, bem 
como na área em que haverá o corte de espécies exóticas em 
APP 
Obs. Comprovar a execução do projeto por meio de relatórios 
técnicos e fotográficos anuais, evidenciando cada etapa da 
recuperação da área. 

Anualmente, por um 
período de 6 (seis) 

anos. 
 

03 Realizar o plantio de 25 mudas da espécie Apuleia leiocarpa na 
chamada “Área 2” de compensação. 

Conforme 
cronograma do 

PTRF 

04 Celebrar com o órgão ambiental o Termo de Compromisso de 
Compensação Ambiental – TCCA, referente às compensações. 

Até 30 dias após a 
aprovação do 

adendo. 

05 

Comtemplar na renovação da Licença de operação a atividade 
de Barragem de acumulação de água para abastecimento 
público, industrial e na mineração ou para perenização, código 
E-03-01-8,  prevista na DN 217/2017, conforme entendimento 
exarado no Memorando SEMAD/DATEN nº 54/2019, 
contemplando todos os estudos necessários ao procedimento 
corretivo ( LOC) para a atividade. 

Na renovação da 
licença  

06 

Apresentar relatório detalhado comprovando o uso e/ou 
destinação adequada dos produtos e subprodutos, oriundos da 
supressão de vegetação, considerando o previsto no Artigo 7º 
da Resolução Conjunta SEMAD/IEF 1.905/2013, além de ficar 
vetada a queima pura e simples deste material, nos termos da 
legislação florestal vigente. 

Até 30 dias após 
cada etapa da 

supressão 
autorizada. 
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ANEXO II 

Autorização para Intervenção Ambiental 

Empreendedor: Bela Ischia Alimentos Ltda. 

Empreendimento: Bela Ischia Alimentos Ltda. 

CNPJ: 01.130.631/0002-79 

Município: Astolfo Dutra - MG 

Atividade: Fabricação de sucos 
                  Fabricação de produtos alimentares, não especificados ou não classificados. 
Código DN 74/04: D-02-05-4 
                               D-01-14-7 

Processo: 01898/2007/005/2015 

Validade: Vinculada ao prazo da LO nº 906/2017.  

 

LICENÇA AMBIENTAL COM SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO E INTERVENÇÃO EM ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE 

Processo Administrativo de Licenciamento Ambiental nº: 01898/2007/005/2015 

Processo Administrativo de APEF nº: 133/2018 

DADOS DO EMPREENDIMENTO 

Razão Social ou Nome: Bela Ischia Alimentos Ltda. 

Nome Fantasia: Bela Ischia Alimentos Ltda. 

Inscrição Estadual:  CNPJ: 01.130.631/0002-79 

Endereço: Av. Prefeito Domingos Gomes de Oliveira, S/N, 
Usina Paraíso, Bairro Centro  

Município:  Astolfo Dutra - MG 

CEP: 36.780-000 Tel.:  Fax: 

SITUAÇÃO DO EMPREENDIMENTO / EXPLORAÇÃO CONCEDIDA (ha) 

Área total da Propriedade:  54,8956 ha 

Área total do Empreendimento:  

Área de Intervenção:  0,071251 ha 

 Nativa Plantada Total 

Área de Cobertura Vegetal Total - - - 

Área requerida  - - - 

Área liberada - - - 

Cobertura Vegetal Remanescente - - - 

Área de preservação permanente - APP - - - 

Área requeria - APP - - 0,024843 ha  

Área liberada - APP - - - 

Área de Reserva Legal - - - 

Tipologia Afetada Área 

Floresta Estacional Semidecidual em estágio inicial de regeneração - 

Floresta Estacional Semidecidual em estágio médio de regeneração - 

Pastagem  - 

Árvores isoladas 0,046408 ha (16 árvores) 

Eucalipto - 

Café - 

TIPO DE EXPLORAÇÃO 

 Nativa Plantada  Nativa Plantada 

Corte raso com destoca - - Corte de árvores 16 - 

Corte raso sem destoca - - Destoca Nativa - - 

Corte seletivo em manejo - - Limpeza de pasto - - 

Outros: Sem supressão 
vegetal 

- -    

TOTAL:      

Uso de máquina: (X) sim ( ) não Uso de fogo: ( ) sim (X) não 
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RENDIMENTO PREVISTO POR PRODUTO/SUBPRODUTO 

Produto/subproduto Unidade Quantidade 

Lenha de floresta nativa m3 11,983 

Lenha de eucalipto m³ - 

Lenha de café m³ - 

DESTINAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DO MATERIAL LENHOSO (m³) 

 Nativa Plantada  Nativa Plantada 

Lenha para carvão - - Madeira para serraria - - 

Lenha uso doméstico - - Madeira para celulose - - 

Lenha para outros fins 11,983 - 
Madeira para outros 
fins 

- - 
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