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PARECER ÚNICO Nº (SIAM)   0201275/2020 

INDEXADO AO PROCESSO:  PA COPAM:  SITUAÇÃO:  
Licenciamento Ambiental 20901/2012/003/2018 Sugestão pelo Deferimento 

FASE DO LICENCIAMENTO: Licença de Operação Corretiva – LOC VALIDADE DA LICENÇA:  10 anos 

 

PROCESSOS VINCULADOS CONCLUÍDOS  PA COPAM:  SITUAÇÃO:  
Outorga para captação em curso d’água Portaria 01686/2017 Concedida 
Uso Insignificante 86668/2018 Concedido 
Captação em nascente 35468/2019 Sugestão pelo Deferimento 
Captação em poço tubular 10037/2018 Sugestão pelo Deferimento 
Captação em poço tubular 10036/2018 Sugestão pelo Deferimento 
Reserva Legal (Relocação)  Autorizada 

EMPREENDEDOR: Moacir Caetano de Almeida e Outra CPF: 370.375.4446-04 

EMPREENDIMENTO: Fazenda Rodiador e Viçosa CPF: 370.375.4446-04 

MUNICÍPIO: Unaí/MG ZONA:  Rural 

COORDENADAS GEOGRÁFICA 
(DATUM): LAT/Y  16°51’12.19’’S LONG/X  46°34’50.64’’O 

LOCALIZADO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO:  

 INTEGRAL   ZONA DE AMORTECIMENTO   USO SUSTENTÁVEL  X NÃO 

BACIA FEDERAL:  Rio São Francisco BACIA ESTADUAL:  Rio Paracatu 
UPGRH: SF 07 SUB-BACIA:  Região da Bacia do Rio Paracatu 

CÓDIGO: ATIVIDADE OBJETO DO LICENCIAMENTO (DN COPAM 74/04):  CLASSE 

G-02-08-9 
Criação de bovinos, bubalinos, equinos,muares, ovinos e caprinos, em regime de 
confinamento 

4 

G-01-03-1 
Culturas anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, 
exceto horticultura 

2 

F-06-01-7 
Postos revendedores, postos ou pontos de abastecimento,instalações de sistemas 
retalhistas, postos flutuantes de combustíveis e postos revendedores de combustíveis 
de aviação. 

2 

A-03-01-9 

Extração de cascalho, rocha para produção de britas, areia fora da calha dos cursos 
d’água e demais coleções hídricas, para aplicação exclusivamente em obras viárias, 
inclusive as executadas por entidades de Administração Pública direta e Indireta 
Municipal, Estadual e Federal 

2 

G-05-02-0  Barragem de irrigação ou de perenização para agricultura NP 

G-04-01-4  
Beneficiamento primário de produtos agrícolas: limpeza, lavagem, secagem, 
descascamento ou classificação. 

NP 

G-01-01-5 
Horticultura (floricultura, olericultura, fruticultura anual, viveiricultura e cultura de ervas 
medicinais e aromáticas) 

NP 

G-02-07-0 
Criação de bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos, em regime 
extensivo 

NP 

G-02-02-1 
 
D-01-13-9 

 Avicultura de corte e reprodução 
 
Formulação de rações balanceadas e de alimentos preparados para animais 

NP 
 
2 
 

CONSULTORIA/RESPONSÁVEL TÉCNICO: REGISTRO: 
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EQUIPE INTERDISCIPLINAR  MATRÍCULA  ASSINATURA  

 
Ledi Maria Gatto 
Analista Ambiental (Gestora)  

365472-0 
ORIGINAL ASSINADO 

 
Paula Agda Lacerda Marques  
Gestora Ambiental 

1332576-6 
ORIGINAL ASSINADO 

 
Rafael Vilela de Moura 
Gestor Ambiental 

1364162-6 
 
ORIGINAL ASSINADO 

 
De acordo: Ricardo Barreto Silva  
Diretor Regional de Regularização Ambiental 

1148399-1 
ORIGINAL ASSINADO 
 

 
De acordo: Rodrigo Teixeira de Oliveira 
Diretor Regional de Controle Processual 

1138311-4 
 
ORIGINAL ASSINADO 

  
1. Introdução 

 
O P.A COPAM n°20901/2012/003/2018, foi protocolado em 10 de dezembro de 2018, conforme a DN 

2017/2017. Foram apresentados PCA (Plano de Controle Ambiental) e RCA Relatório de Controle Ambiental. 
O Empreendimento Fazenda Rodiador e Viçosa possui sede nas coordenadas geográficas 

16°51’12.19’’S e 46°34’50.64’’O e seu acesso se dá pela AES 251, sentido Unaí / Bonfinópolis, 59 
km virar à direita e percorrer mais 25 km. Está registrada conforme as Matrículas 22.835 e 22.836, 
com área total registrada de 594,9000 ha, e área total medida de 622,6210 hectares. 

A atividade principal da propriedade é a criação de bovinos, em regime de confinamento e a 
agricultura (produção de grãos). Toda produção agrícola é irrigada, associada à rotação de culturas, 
com o plantio direto, através do cultivo de grãos milho, sorgo e soja. As demais atividades são todas 
secundárias, servindo apenas para dar subsídios à atividade principal. 

Conforme a DN 207/2017, trata-se de atividade de Porte G, Classe 4, possui capacidade 
instalada de 10.000 cabeças de bovinos confinados. 

A responsável técnica pelos estudos apresentado é Uldiele Oliveira Riguetti CREA MG 
223.771/D.  

Atualmente, o empreendimento opera suas atividades amparado pelo TAC n°10/2019, firmado 
com a SUPRAM NOR em 28/03/2019. 

A implantação do empreendimento se atribuiu devido aos aspectos físicos favoráveis do lugar, 
apresentando ótimas condições de clima, solo e topografia. 

  

R.T. Uldiele Oliveira Riguetti 
Bruno Peres Oliveira 
Felipe Queiroz Ferreira 
 
 

CREA MG 223.771/D 
CREA MG 162.015/D 
CREA MG 160.644/D 

 156345/2019 DATA:  22/03/2019 
AUTO DE FISCALIZAÇÃO  160542/2019  19/12/2019 
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A propriedade atualmente conta com 6 colaboradores fixos, com carteira de trabalho assinada e 
jornada de trabalho de 44 horas semanais, executando função de serviços gerais. Além disso, pode 
ocorrer a contratação temporária, que é realizada no período de maior demanda das atividades e em 
obras de manutenção no empreendimento 
 

2. Caracterização do Empreendimento 
 
A atividade principal da propriedade é a criação de bovinos, em regime de confinamento e a 

agricultura (produção de grãos). Toda produção agrícola é irrigada, associada à rotação de culturas, 
com o plantio direto, através do cultivo de grãos milho, sorgo e soja. As demais atividades são todas 
secundárias, servindo apenas para dar subsídios à atividade principal. 

A Fazenda Rodiador e Viçosa, atualmente, realiza a criação de bovinos tipo exportação, sendo 
que no total são por volta de 3600 cabeças de gado, com capacidade de expansão. 

A bovinocultura é realizada somente na fase de recria de 1 a 2 anos no pasto, e engorda no 
confinamento, até atingir o peso ideal. Também são criados em torno de 3 gados fêmea para a 
produção de leite, o qual serve para o consumo interno dos funcionários da fazenda. A raça do 
rebanho do imóvel é nelore, anelorado e cruzada. 

A alimentação é balanceada com farelo de sorgo, soja ou milho e minerais adquiridos por 
fornecedores. A ração é fabricada no próprio empreendimento, que conta com um vagão de ração 
total. Não ocorre reprodução no empreendimento.  

Os rebanhos são vacinados contra a febre aftosa conforme o calendário o Instituto Mineiro de 
Agropecuária (IMA) para a região, sendo que no mês de maio todas as cabeças são vacinadas. Todo 
o rebanho é imunizado contra a raiva, recebendo uma dose dessa vacina por ano. Anualmente 
também são ministradas, para todo o rebanho, doses de vacina contra botulismo e a vacina 
polivalente (Fortress). Além de ser seguido o calendário de vacinas, toda a vacinação é 
acompanhada por profissional qualificado. 

Todos os insumos utilizados na atividade são adquiridos em Unaí / MG. Os produtos são 
vendidos para exportação. 
 
Uso do Solo no Empreendimento conforme Mapa apresen tado 
 
Uso do solo  Área  
Pivô  195,3243 ha 
Pasto  246,1830 ha 
Sede/Benfeitorias  04,1761 ha 
Confinamento  06,3910 ha 
Reserva Legal  130,1300 ha 
A.P.P.  21,0114 ha 
A.P.P. com Uso Consolidado  01,6073 ha 
Barragem/Lago  01,9587 ha 
Cascalheira  00,5480 ha 
Estrada  15,2912 ha 
ÁREA TOTAL (medida)  622,6210 ha 
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3. Caracterização Ambiental 
 
3.1. Meio Biótico 
 
Fauna 

Todos os habitats do Cerrado têm uma diversidade e densidade de população características, 
ficando evidenciado, portanto, que a distribuição e diversidade de espécies animais no ambiente do 
Cerrado são influenciados pela composição de recursos ecológicos, que varia de local para local, na 
forma de um mosaico desses recursos. Recursos que, em outras palavras, delineiam a estrutura da 
comunidade animal no bioma (Alho et al., 1986; Lacher Jr.E Alho,1989). 

As evidências de estudos mostraram maior concentração de espécies nas matas ciliares, as 
quais funcionam também como refúgio de muitas espécies, que só temporariamente caminham pelas 
áreas abertas para forragear, em certas horas do dia. 

No que se refere à fauna, os vertebrados terrestres encontrados na região do empreendimento 
encontram-se associados as formações de Cerrado. 

A propriedade se encontra localizada no bioma Cerrado. O referido bioma apresenta uma 
considerável biodiversidade e possui grande variedade de microambientes, permitindo a existência 
de espécies especializadas em explorar os recursos ecológicos do seu hábitat.  

As áreas de Reserva Legal do empreendimento possuem vegetação predominantemente por 
cerrado e campo cerrado em sua maioria cercados e contíguas às áreas de preservação permanente 
o que permite o aumento das áreas de forrageamento, reprodução e abrigo da fauna.  

As demais áreas remanescentes de vegetação nativa do empreendimento são as Áreas de 
Preservação Permanente, as fitofisionomias são caracterizadas pela presença de veredas e mata 
ciliar, que margeiam o Ribeirão da Égua e um curso d’água intermitente sem nome que perpassa a 
propriedade. 

Áreas de Influência  

Para o levantamento de dados secundários foram consideradas quatro áreas amostradas na 
mesma bacia hidrográfica e com raio de distância máxima de 15 km do empreendimento, 
considerando que algumas espécies da fauna possuem grande mobilidade principalmente os 
grandes mamíferos e também da avifauna e ainda de possuírem características fito fisionômicas, 
climáticas e geográficas semelhantes é possível afirmar que existe uma correlação entre as espécies 
existentes nessas áreas. 

Em contrapartida existem espécies que ocorrem em microambientes específicos, possuem 
alimentação especializada e possuem baixa mobilidade, dessa forma são também os mais 
susceptíveis a impactos ambientais e somente estudos in loco nesses ambientes são capazes de 
diagnosticar a presença dessas espécies. 

É possível caracterizar de forma mais específica a possível ocorrência de determinadas 
espécies de potencial relevância nas áreas de influência direta do empreendimento, ressalta-se que 
existe um elevado número de espécies ameaçadas nas áreas de estudo e que medidas mitigatórias 
são necessárias para reduzir o impacto das ações antrópicas nas áreas de estudo. 
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Atualmente, grande parte do empreendimento e da área de entorno estão revestidas por áreas 
de cultivo (principalmente culturas anuais), e pequenas partes com cobertura vegetal nativa, 
representada pelos cerrados, veredas e mata ciliar. 
 
3.2. Meio Físico 
 
Geologia 

A região onde o empreendimento está inserido, abrange um conjunto de antigos sedimentos de 
margem passiva, depositados na borda do continente, hoje representado pelo Cráton do São 
Francisco, que fazem parte do contexto geológico da zona externa meridional da Faixa Brasília. 
 
Geomorfologia 

A Área da Fazenda Rodiador e Viçosa integra a bacia do Rio Paracatu, que faz parte da Bacia 
do Rio São Francisco. A drenagem apresenta padrão dendrítico. Faz parte da Unidade 
Geomorfológica Planície do Rio São Francisco e uma pequena porção do empreendimento na 
Depressão do Alto/Médio Rio São Francisco. 

Na AID é encontrada a classe de relevo Plano a Suave-ondulado, com declividade de 0 a 8%. 
Encontra-se na Planície do Rio São Francisco e uma pequena porção do empreendimento na 
Depressão do Alto/Médio Rio São Francisco. 
 
Pedologia 

Os solos encontrados no empreendimento, são o Plintossolo, o Latossolo e o Neossolo Flúvico. 
As ocorrências destes solos no empreendimento refletem bem as características geológicas e 
geomorfológicas da área de estudo, possuem caráter álico, com deficiência de fertilidade natural, 
necessitando de aplicação de corretivos. Já com relação as características físicas, não oferecem 
nenhuma restrição, sendo uma área plana à suave-ondulada e sem impedimento físico para 
mecanização. 

Segundo o Zoneamento Ecológico e Econômico do Estado de Minas Gerais, a área diretamente 
afetada pelo empreendimento, áreas de lavouras, encontra-se, em sua maioria, em área de “Baixa a 
Alta” vulnerabilidade. As áreas de APP e Reserva Legal são em sua maioria de “Média a Alta” 
vulnerabilidade do solo à contaminação, isso dadas as características do próprio relevo, o solo e as 
fitofisionomias predominantes. 
 
Características Climáticas da Região 

O clima foi classificado, segundo a classificação de Köppen , como megatérmico chuvoso do 
tipo Aw, quente e com chuvas no verão. É o clima tropical chuvoso típico, com chuvas concentradas 
no período de outubro a abril que alcançam mais de 90% do total anual. O inverno (junho a agosto) é 
muito seco, com precipitações totais mensais inferiores a 20 mm. A temperatura média do mês mais 
frio (julho) é superior a 18ºC e as maiores temperaturas ocorrem geralmente em setembro, 
antecedendo o período chuvoso. 
 
Recursos Hídricos 
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No perímetro do empreendimento, que corresponde à área diretamente afetada pelas atividades 
do empreendimento, se encontram os cursos d’água que margeiam e perpassam a propriedade, o 
Ribeirão Barra da Égua e um Córrego intermitente sem identificação.  

Partindo da ordem de maior grandeza para menor, pertence à Região Hidrográfica do Rio São 
Francisco, na bacia hidrográfica do Rio Paracatu / SF7. 

Nenhum desses cursos hídricos que abrangem a área diretamente afetada recebe algum tipo 
de efluente líquido gerado no empreendimento ou em áreas próximas. 
 
Hidrologia 

A bacia de inserção do empreendimento é a bacia do Rio São Francisco, mais especificamente 
o alto médio São Francisco, situado entre a grande depressão Sanfranciscana e os planaltos do São 
Francisco, cujo um dos principais afluentes da margem esquerda é o Rio Paracatu.  

O empreendimento objeto deste estudo situa-se na sub bacia do Rio Entre Ribeiros, afluente 
direto do Rio Paracatu. 

A bacia do Rio Paracatu é de suma importância no contexto de aproveitamento hídrico, pois 
banha a região do Noroeste Mineiro, que vem demonstrando grande potencial de produção agrícola. 
Sem dúvida nenhuma, o grande potencializador dessa vocação é a irrigação, haja vista os inúmeros 
projetos irrigados já instalados na referida bacia. 
 
Flora 

O empreendimento está inserido no conjunto vegetacional Bioma Cerrado, apresentando 
distintas formações vegetais, entre elas: Áreas de Cerrado sentido restrito com predominância de 
estratos arbóreos, arbustivos e subarbustivos. Áreas de preservação permanente e mata ciliar, são 
encontradas ao longo dos cursos hídricos locais e de veredas. Além das áreas de Campo com 
presença de extratos herbáceos. 

Atualmente, grande parte do empreendimento e da área de entorno estão revestidas por áreas 
de cultivo (principalmente culturas anuais), e pequenas partes com cobertura vegetal nativa, 
representada pelos cerrados, veredas e mata ciliar. 

A cobertura vegetal nativa da área de entorno é caracterizada pelo predomínio do cerrado 
sentido restrito. Observa-se ainda a presença de outras fisionomias comuns a este bioma, 
representadas pela floresta ciliar, pelas veredas e campos hidromórficos associados. 

Nas áreas de Reserva Legal, APPs e demais fragmentos florestais, observam-se espécies 
típicas do cerrado, das quais citam-se: Caryocar brasiliense (pequi), Eugenia dysenterica (cagaita), 
Machaerium opacum (jacarandá), Curatella americana (lixeira), Xylopia aromática (pimenta de 
macaco), Hymenaea stigonocarpa (jatobá de cerrado), Diospyrus hispida (caqui do mato), Qualea 
parviflora (pau terrinha), Qualea grandiflora (pau terrão), Qualea multiflora(pau terra), Acosmium 
dasycarpum (chapada), Aspidosperma tomentosum (guatambu), Aspidosperma macrocarpum, 
Astronium fraxinifolium (gonçalo), Sclerolobium aureum (pau bosta), Annona crassiflora (araticum), 
Tabebuia ochracea (ipê amarelo), Tabebuia aurea (caraíba), Dimorphandra mollis (faveira), 
Stryphnodendron adstringens (barbatimão), Hancornia speciosa (mangaba), Himatanthus obovatus 
(leiteiro), Piptocarpha rotundifolia (macieira), Zeyheria montana (bolsa de pastor), Eriotheca 
pubescens (paineira), Bowdichia virgilioides (sucupira preta), Dalbergia miscolobium (caviúna do 
cerrado), Byrsonima coccolobifolia (murici da flor rosa), Byrsonima crassa (murici), Brosimum 
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gaudichaudii (mama cadela), Alibertia edulis (marmelada de cachorro), Palicourea rigida, entre 
outras. 
 
3.3. Meio Socioeconômico 

 
A história de Unaí encontra-se fortemente vinculada à ocupação do Centro-Oeste Brasileiro, 

bem como ao desenvolvimento de Paracatu, um dos municípios mais antigos de toda a região. A 
área teve seu povoamento efetivo a partir do século XVIII. 

No século XIX, o fazendeiro Domingos Pinto Brochado teria chegado a uma área então 
pertencente a Paracatu, aí se instalando com familiares, outros parentes e escravos. Outras famílias, 
como a de Rodrigues Barbosa e a de Clemente José Souto também se estabeleceram nas 
imediações, surgindo um povoado perto do Rio Preto (chamado Capim Branco), que mais tarde daria 
origem à atual sede municipal de Unaí. Pela Lei Provincial no. 1.993, de 1873, esse povoado foi 
elevado à categoria de distrito, sob a denominação de Rio Preto. Tal elevação foi confirmada em 
1891, através da Lei Estadual no. 2, de 14 de setembro. 

A Lei no. 843, de 7 de setembro de 1923, alterou o nome do distrito de Rio Preto para Unaí 
(topônimo de origem indígena, que significa Águas Escuras), passando então o povoado, antes 
Capim Branco, a receber o nome do rio que banha a área. Elevado à categoria de município com a 
denominação de Unaí, pelo decreto-lei estadual nº 1058, de 31-12-1943, desmembrado de Paracatu 
e São Romão. Sede no antigo distrito de Unaí. Constituído de 5 distritos: Unaí, Garapuava, Buritis, 
Fróis (ex-Lajes) Serra Bonita (ex-Joanópolis), os dois primeiros desmembrados de Paracatu os dois 
últimos desmembrados de São Romão. 

Em divisão territorial datada de 2005, o município é constituído de 6 distritos: Unaí, Garapuava, 
Pedras de Marilândia, Palmeirinha, Ruralminas e Santo Antônio do Boqueirão. Assim permanecendo 
em divisão territorial datada de 2007. Alteração toponímica distrital Rio Preto para Unaí, alterado pela 
lei estadual nº 843, de 07-091923. 

A Cidade de Unaí por ser considerada centro comercial da região, com melhor estrutura, é 
realizada a maioria das transações de maior porte na região além do atendimento na área de saúde, 
educação a nível 3º grau, entre outras atividades. 

De acordo com os dados do Censo Demográfico 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de 
Estatística (IBGE), a população total de Unaí em 1980 era de 67.885 e foi aumentando ao longo do 
tempo, de modo que, no ano de 2010, foi totalizada uma população de 77.565 habitantes. Esse 
número de habitantes corresponde a 0,39% da população do estado de Minas Gerais (19.597.330 
habitantes). 

A densidade demográfica também variou ao longo desses anos. No ano de 1980 havia no 
município 8,04 habitantes por km², em 1991 esse valor aumenta para 8,24 hab./km² e em 1996 para 
8,72 hab./km², no entanto, no ano de 2000 a densidade demográfica diminui para 8,29 hab./km² e 
volta a se elevar em 2007, passando para 8,82 hab./km². Por fim, no ano de 2010, percebe-se 
novamente um aumento, para 9,18 hab./km². Essas variações de densidade demográfica em Unaí 
podem estar ligadas ao desenvolvimento do município, em razão do incremento populacional 
ocasionado pelos processos migratórios. 

O município de Unaí é a maior cidade da região do Noroeste Mineiro em que ocorre a migração 
temporária, ou seja, recebe pessoas da própria região e de outros estados do país devido à 
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disponibilidade de empregos gerados nos setores primários e comerciais, relacionados às diversas 
safras que são produzidas na região, como: feijão, café e soja. Essa situação mostra que mesmo 
com a mudança do sistema produtivo gerado pelo desenvolvimento do município, que ao adotar 
alternativas tecnológicas na área industrial e agropecuária, elevaram a produção, mas reduziram o 
nível de empregos, não houve diminuição nos atrativos econômicos para a população migrante. 

O grau de urbanização do município variou de 43,95% em 1980 para 80,35% no ano de 2010. A 
ocupação da área rural é baixa, e apresenta características similares a de diversas regiões 
brasileiras, ou seja, pequenas aglomerações populacionais próximas de grandes áreas destinadas à 
agricultura ou pecuária. 

Com relação ao mercado de trabalho, percebe-se uma mudança ao longo do tempo, e assim, as 
mulheres atualmente estão ocupando cargos com maior especialização, tempo de estudo e tarefas 
mais elaboradas que os homens de modo geral. Em Unaí, o nível de desemprego está relacionado 
ao nível de educação da população, sendo que maior parte da população desempregada 
corresponde aos indivíduos que não finalizaram o ensino médio. Já em relação à classificação da 
população em idade ativa e inativa de produção, alguns erros de interpretação da realidade podem 
ocorrer, devido ao fato de que parte da população inativa ou improdutiva acaba trabalhando em 
atividades informais ou sem registro, recebendo baixos salários e sob intensa exploração. 

No município de Unaí, encontra-se uma grande demanda em atividades agrícolas tendo 
diversos matérias de consumo, como insumos, combustíveis, lubrificantes em quantidades 
significativas que refletirá com a melhoria do comércio do município e região. 

A Fazenda Rodiador ou Viçosa desenvolve atividades que trazem benefício para o aumento de 
ofertas de emprego. 

O empreendimento tem um reflexo direto em geração de impostos municipais e estaduais, 
gerando mais recursos para investimentos nos setores de saúde e educação, melhorando assim 
qualidade de vida da população. 

A atividade agropecuária é muito importante para a economia da região, além de ser grande 
geradora de emprego e renda, também movimenta e dinamiza os outros setores da economia. 

Na região também existem diversas empresas e profissionais autônomos que prestam serviços 
aos produtores rurais, nas áreas de crédito, assistência técnica, assessoria ambiental, manutenção 
de máquinas e equipamentos, etc. As agências bancárias também têm grande parte de sua oferta de 
crédito para o setor agropecuário. 
 
4. Utilização e Intervenção em Recursos Hídricos 
 

O empreendimento faz captação em curso d’água, Portaria 01686/2017, com validade até 
31/05/2022 e possui Certidão de Registro de Uso Insignificante de Recursos Hídricos n° 86668/2018. 
Ainda tem os seguintes processos de outorga vinculados ao processo de licenciamento: Captação 
em surgência n° 35468/2019 e dois processos de outorga em Poço Tubular: n° 10036/2018 e 
10037/2018, os mesmos já se encontram com parecer pelo deferimento e terão a mesma validade da 
licença ambiental. 
 
5. Autorização para Intervenção Ambiental (AIA) 
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Não há previsão de supressão de vegetação e/ou intervenção em APP. Na possibilidade de 
ocorrer, o empreendedor deverá comunicar previamente ao órgão competente, por meio de processo 
administrativo específico para que o mesmo analise a viabilidade sócia ambiental. 
 
6. Reserva Legal 
 
        O empreendimento possui Registro no CAR nº: MG-3170404-
CAF4.85FC.340C.438F.A762.E120.E40F.D996. 
         Certifica-se que as áreas de preservação permanentes, reserva legal e de uso consolidado 
declaradas no CAR são compatíveis com os valores reais do mapa da propriedade juntado aos 
autos. 

A reserva legal encontra-se devidamente averbada, junto a Matrícula n° 22.836 de 04/03/2020 
do Cartório de Registro de Imóveis de Unaí/MG, com área não inferior aos 20% exigidos por lei. 
         
            
7. Impactos Ambientais e Medidas Mitigadoras 
 
Meio Físico: 
 
Contaminação do solo 
Medida(s) mitigadora(s):   
Avaliação agronômica periódica para uso mínimo de defensivos agrícolas; 
Implantar sistema de gestão de efluentes. 
Implantar sistema de gestão de resíduos sólidos; 
Coleta seletiva e reciclagem; 
Sistema de gestão de resíduos oleosos; 
Implantação e Manutenção do sistema de caixa SAO 
 
Contaminação do Ar: 
Medida(s) mitigadora(s):   
Preservação das áreas com remanescentes florestais; 
Manutenção periódica dos veículos e maquinários; 
Uso de tecnologias para a diminuição de emissão atmosférica. 
 
Compactação do solo 
Medida(s) mitigadora(s):   
Plantio direto e rotação de culturas; 
Manutenção das vias de acesso. 
 
Risco de contaminação por combustíveis 
Medida(s) mitigadora(s):   
Gestão de resíduos oleosos. 
Implantação e Manutenção do sistema de caixa SAO 
 
Meio Biótico 
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Aumento de vetores  
Medida(s) mitigadora(s):   
Análise das águas represadas; 
Sistemas de drenagem; 
Sistemas de coleta, armazenagem e destinação final de resíduos 
 
Risco de eutrofização 
Medida(s) mitigadora(s): 
Análise de água; 
Sistemas de drenagem; 
Plano de conservação de solo e água 
 
Risco de atropelamento de animais 
Medida(s) mitigadora(s): 
Placas indicativas; 
Redutores de velocidade 
 
Riscos de incêndio 
Medida(s) mitigadora(s): 
Implantação e manutenção de aceiros; 
Treinamentos para combate 
 
8. Programas e/ou Projetos 
 
PROGRAMAS E/OU PROJETOS  SITUAÇÃO  
Projeto Técnico de Reconstituição de Flora  A implantar 
Plano de Conservação do Solo e Água  A implantar 
Implantação dos Tanques Sépticos em todas as construções (que forem necessárias) A implantar 
Implantação e Manutenção de sistemas de drenagem e Caixas Separadoras de Água e óleo  A implantar 
Programa de Uso Racional de Fertilizantes, Corretivos e Defensivos Agrícolas  Implantado 
Programa de Controle de Emissões Atmosféricas  A implantar 
Programa de Educação Ambiental  A implantar 
Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos  A implantar 
Monitoramento do Solo  Implantado 
Monitoramento da água (superficial e subterrâneo)  A implantar 
Programa de coleta, separação e reciclagem de resíduos sólidos (Coleta Seletiva)  A implantar 
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO  A implantar 
Monitoramento da Saúde dos Trabalhadores – PPRA  A implantar 
 
 
TAC 10/2019 (cumprimento das adequações) 
 
       Na data de 28/03/2019, foi celebrado o Termo de Ajustamento Ambiental pela SUPRAM NOR, 
atendendo solicitação do empreendedor. 

Ficaram estabelecidas, no referido termo, as seguintes recomendações: 
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1) Comprovar a formalização dos processos de regularização de todos usos de recursos hídricos 
junto a SUPRAM NOR.   
Prazo: 180 dias. 
Cumprida 
 
2) Realizar disposição adequada das sucatas e dos resíduos sólidos gerados no empreendimento, 
conforme Lei Estadual nº 18.031/2009, bem como dar destinação adequada aos filtros de óleos, 
estopas contaminadas e sedimentos contaminados a empresas regularizadas ambientalmente, 
conforme Resolução CONAMA nº 362/2005. Manter os recibos da destinação na propriedade para 
atender eventuais fiscalizações.  
Prazo: Durante a vigência do TAC. 
Cumprida 
 
3) Apresentar Projeto Técnico de Reconstituição da Flora - PTRF para recuperação das áreas de 
preservação permanente e Reserva Legal que sofreram intervenção, com cronograma executivo e 
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. Executar integralmente após apreciação da 
SUPRAM NOR.  
Prazo: 120 dias. 
Cumprida 
 
4) Apresentar Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD, que contemple a recuperação 
de todas as áreas degradadas no empreendimento com Anotação de Responsabilidade Técnica – 
ART e cronograma executivo. Executar integralmente após apreciação da SUPRAM NOR. 
Prazo: 120 dias. 
Cumprida 
 
5) Apresentar Plano de Conservação de Água e Solo, com cronograma executivo, Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART. Executar integralmente após apreciação da SUPRAM NOR. 
Prazo: 120 dias. 
Cumprida 
 
6) Comprovar, por meio de relatório técnico-fotográfico, as adequações dos locais de 
armazenamento de óleo, oficinas, lavador de veículos e do ponto de armazenamento de combustível, 
com instalação de sistema de drenagem oleosa, caixa separadora de água e óleo (CSAO), canaletas 
e piso impermeabilizado de acordo com as ABNT NBR 14.605 e NBR 12235/1992.  
Prazo: 120 dias. 
Esta adequação ainda não foi instalada, pois se faz necessário e estabelecer as áreas de Reserva 
Legal, conforme solicitação de relocação solicitada pelo empreendedor e deferida pela Equipe 
Técnica.  Por esta razão será colocada como Condicionante neste Parecer Único. 
 
7) Comprovar, por meio de relatório técnico-fotográfico, a instalação de tanques sépticos para 
tratamento dos efluentes sanitários gerados em todas as instalações do empreendimento, de acordo 
com a NBR 7229/93, complementada pela NBR 13.969/97, da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas – ABNT.  
Prazo: 120 dias. 
Cumprida 
 
8) Realizar o cercamento das Áreas de Preservação Permanente - APP's e áreas de Reserva Legal 
que margeiam áreas de criação de gado, de modo a impedir o acesso dos mesmos nas referidas 
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áreas, bem como cercamento dos corredores para acesso dos animais à água. Deverão ser 
respeitados os limites das APP's de acordo com a Lei nº 20.922, de 16 de outubro de 2013. 
Prazo: 180 dias. 
Cumprida 
 
9) Dar a destinação sanitária e ambientalmente correta para as carcaças de animais, podendo ser 
feito o enterro em valas ou compostagens, exceto para o caso de doenças de controle oficial, para as 
quais se faz necessário o acompanhamento do órgão responsável, de acordo com recomendações 
específicas. Comprovar por meio de relatório técnico-fotográfico.  
Prazo: Durante a vigência do TAC. 
Cumprida 
 
10) Comprovar por meio de relatório técnico fotográfico, adequação dos depósitos de 
armazenamento de agrotóxicos e de embalagens vazias de agrotóxicos de acordo com as normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT – NBR 9843/2013 e as Normas IMA 030/92 e 
862/07.  
Prazo: 120 dias. 
Cumprida 
 
11) Comprovar por meio de relatório técnico fotográfico, impermeabilização do piso do galpão de 
máquinas.  
Prazo: 180 dias. 
Cumprida 
 
12) Apresentar programa de monitoramento de estabilidade das barragens, com Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART. Cumprir integralmente o programa após a apreciação da SUPRAM 
NOR. 
Prazo: 120 dias.  
Cumprida 
 
13) Comprovar a instalação de sistema de medição, de vazão captada e de fluxo residual do 
barramento, e horímetro, de forma individualizada para cada intervenção em recursos hídricos, nos 
termos da Resolução Conjunta SEMAD/IGAM n° 2302/2015. O sistema de medição adotado na 
intervenção deverá ser tecnicamente aplicável ao meio de captação e monitoramento e possuir ART 
expedida pelo CREA. 
PRAZO: 30 dias após assinatura do TAC 
Cumprida 
 
14) Realizar medições diárias da vazão captada, do tempo de captação e do fluxo residual 
armazenando estes dados em formato de planilhas, que deverão estar disponíveis no momento da 
fiscalização realizada por órgão integrante do Sisema ou sempre que solicitado.  
PRAZO: A partir da instalação dos sistemas de medição. 
Cumprida 
 
15) Cumprir as demais obrigações estabelecidas pela Resolução Conjunta Semad/Igam nº 2.302, de 
2015, no que couber, dado o modo de uso da intervenção em recurso hídrico. 
PRAZO: Durante a vigência do TAC. 
Cumprida 
 
09. Controle Processual  
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O processo se encontra devidamente formalizado e instruído com a documentação legalmente 
exigível, de acordo com o respectivo Formulário de Orientação Básica Integrado.  

A utilização dos recursos hídricos no empreendimento está regularizada junto ao Instituto 
Mineiro de Gestão das Águas – IGAM, sendo que há a Portaria Outorga nº 01686/2017 e a Certidão 
de Registro de Uso Insignificante de Recursos Hídricos n° 86668/2018. Há ainda, processos de 
outorga vinculados ao processo de licenciamento, os quais já se encontram com parecer pelo 
deferimento e terão a mesma validade da licença ambiental. 

Não há previsão de supressão de vegetação e/ou intervenção em Área de Preservação 
Permanente – APP.  

A reserva legal do empreendimento encontra-se devidamente regularizada. 
 
10. Conclusão 
 

A equipe interdisciplinar da Supram Noroeste de Minas sugere o deferimento desta Licença 
Ambiental na fase de Licença de Operação em caráter corretivo, para o empreendimento Fazenda 
Rodiador e Viçosa/Moacir Caetano de Almeida e Outra  para as atividades de “ Criação de bovinos, 
bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos, em regime de confinamento; Avicultura; Barragem de 
irrigação ou de perenização para agricultura; Criação de bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos 
e caprinos, em regime extensivo; Postos revendedores, postos ou pontos de abastecimento, 
instalações de sistemas retalhistas, postos flutuantes de combustíveis e postos revendedores de 
combustíveis de aviação; Culturas anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos 
agrossilvipastoris, exceto a horticultura; Beneficiamento primário de produtos agrícolas: limpeza, 
lavagem, secagem, despolpamento, descascamento, classificação e/ou tratamento de sementes; 
Horticultura (floricultura, olericultura, fruticultura anual, vivericultura e cultura de  ervas medicinais e 
aromáticas); Extração de cascalho, rocha para produção de britas, areia fora da calha dos cursos 
d’água e demais coleções hídricas, para aplicação exclusivamente em obras viárias, inclusive as 
executadas por entidades de Administração Pública direta e Indireta”, no município de Unaí, MG, 
pelo prazo de 10 anos, vinculada ao cumprimento das condicionantes e programas propostos, ouvida 
Câmara de Atividades Agrossilvipastoris do COPAM. 

Oportuno advertir ao empreendedor que o descumprimento de todas ou quaisquer 
condicionantes previstas ao final deste parecer único (Anexo I) e qualquer alteração, modificação e 
ampliação sem a devida e prévia comunicação a SUPRAM Noroeste de Minas, tornam o 
empreendimento em questão passível de autuação. 

Cabe esclarecer que a SUPRAM Noroeste de Minas não possui responsabilidade técnica e 
jurídica sobre os estudos ambientais apresentados nesta licença, sendo a elaboração, instalação e 
operação, assim como a comprovação quanto a eficiência destes de inteira responsabilidade da(s) 
empresa(s) responsável(is) e/ou seu(s) responsável(is) técnico(s). 

Ressalta-se que a Licença Ambiental em apreço não dispensa nem substitui a obtenção, pelo 
requerente, de outras licenças legalmente exigíveis. Opina-se que a observação acima conste do 
certificado de licenciamento a ser emitido. 
11. Anexos 
 
Anexo I.  Condicionantes para Licença de Operação Corretiva (LOC) do empreendimento Fazenda 
Rodiador e Viçosa 
Anexo II.  Relatório Fotográfico do empreendimento Fazenda Rodiador e Viçosa 
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ANEXO I 
 

Condicionantes para Licença de Operação Corretiva ( LOC) do empreendimento Fazenda 
Rodiador ou Viçosa   

 
Item  Descrição da Condicionante Prazo* 

01 
Executar o Programa de Automonitoramento, conforme definido 
no Anexo II, demonstrando o atendimento aos parâmetros 
estabelecidos nas normas vigentes. 

Durante a vigência da 
Licença 

02 

Realizar disposição adequada das sucatas e dos resíduos sólidos 
gerados no empreendimento, conforme Lei Estadual nº 
18.031/2009, bem como dar destinação adequada aos filtros de 
óleos, estopas contaminadas e sedimentos contaminados a 
empresas regularizadas ambientalmente, conforme Resolução 
CONAMA nº 362/2005. Manter os recibos da destinação na 
propriedade para atender eventuais fiscalizações.  

Durante a vigência da 
Licença 

03 
Apresentar relatórios consolidados, discutidos e conclusivos, 
comprovando a execução dos programas/projetos descritos no 
Plano de Controle Ambiental (PCA). 

Durante a vigência da 
Licença 

04 

Dar destinação sanitária e ambientalmente correta para as 
carcaças de animais, podendo ser feito o enterro em valas ou 
compostagens, exceto para o caso de doenças de controle oficial, 
para as quais se faz necessário o acompanhamento do órgão 
responsável, de acordo com recomendações específicas. 

Durante a vigência da 
Licença 

05 

Manter arquivado por período de um ano os receituários 
agronômicos e as cópias das notas fiscais de compras de 
agrotóxicos utilizados na propriedade, bem como utilizar produtos 
com registro junto aos órgãos competentes, realizar tríplice 
lavagem e dar destinação correta às embalagens vazias. 

Durante a vigência da 
Licença 

06 

Comprovar, por meio de relatório técnico fotográfico, o 
cercamento das Áreas de Preservação Permanente - APP's e de 
Reserva Legal que margeiam as áreas de criação de gado, de 
modo a impedir o acesso dos mesmos nas referidas áreas, bem 
como cercamento dos corredores para acesso dos animais à 
água. Deverão ser respeitados os limites das APP's de acordo 
com a Lei nº 20.922, de 16 de outubro de 2013. 

180 dias 

07 
Comprovar, por meio de relatório técnico fotográfico, a instalação 
de sistema de tratamento e destinação final dos efluentes líquidos 
gerados pela atividade de confinamento de bovinos.  

180 dias 

* Salvo especificações, os prazos são contados a partir da data de publicação da Licença na Imprensa Oficial 
do Estado. 
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Obs. Eventuais pedidos de alteração nos prazos de cumprimento das condicionantes estabelecidas nos anexos 
deste parecer poderão ser resolvidos junto à própria Supram, mediante análise técnica e jurídica, desde que 
não altere o seu mérito/conteúdo. 
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ANEXO II 
 

Programa de Automonitoramento da Licença de Operaçã o Corretiva (LOC) do 
empreendimento Fazenda Rodiador ou Viçosa 

 
 

ANEXO II 
 

Relatório Fotográfico do empreendimento Fazenda Rod iador ou Viçosa 
 

 

        

 

 

         

 

Foto 01.  Cultura anual irrigada Foto 02. Área de confinamento do gado 

Foto 03.  Área de pastagem Foto 04.  Ponto de combustível 


