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PARECER ÚNICO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 
GCA/DIUC Nº 053/2018 

 
1 – DADOS DO EMPREENDIMENTO 

EMPREENDEDOR BRASIL FORTE PARTICIPAÇÕES S.A. 

CNPJ 23.837.521/0001-01 

Empreendimento Usina Termelétrica – UTE Jacutinga 

Localização Jacutinga 

No do Processo COPAM 37157/2015/001/2017 

 

Código – Atividade - Classe 

E-02-02-4  

Produção de Energia Termoelétrica a Gás Natural e Biogás 

5 

Fase de licenciamento da 
condicionante de compensação 
ambiental 

Licença Prévia - LP 

Nº da condicionante de 
compensação ambiental 

Nsº 1 e 2 

 

Nº da Licença LP N° 033/2018 

Validade da Licença 20/02/2023 

Estudo Ambiental  EIA/RIMA 

Valor de Referência do 
Empreendimento  - VR – 
04/04/2018 

R$ 600.600.000,00 

Valor de Referência do 
Empreendimento  - VR 
Atualizado 

R$ 616.469.473,62 

(Considerado o fator Abr/2018 da tabela TJMG de 
Out/2018 = 1,0264227) 

Grau de Impacto - GI 
apurado 

0,4000% 

Valor da Compensação 
Ambiental (GI X VR) 

R$ 2.465.877,89 

 
2 – ANÁLISE TÉCNICA 
 
2.1-  Introdução 
 
O empreendimento irá se localizar no município de Jacutinga, na bacia federal do rio 
Paraná, bacia estadual do rio Grande.   
 
A USINA TERMELÉTRICA - UTE DE JACUTINGA, terá a capacidade total de geração – 
conforme informado no Formulário de Caracterização de Empreendimento – FCE e 
dimensionada nos Estudos de Impactos Ambientais – EIA e Relatório de Impactos 
Ambientais – RIMA –, de aproximadamente 260 Megawatt - MW de potência elétrica 
instalada, utilizando a combustão de Gás Natural e a produção de vapor por meio de 
caldeira de recuperação (Parecer Único SUPRAM SM N° 0090739/2018, p. 6-7).   
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A termelétrica será construída, exclusivamente, para a geração de energia elétrica e 
manterá contrato bilateral com os agentes de distribuição através de um contrato de 
comercialização de energia elétrica em ambiente regulado (Parecer Único SUPRAM SM N° 
0090739/2018, p. 7). 

 
O PA COPAM Nº 37157/2015/001/2017 recebeu a Licença Prévia N° 033/2018, a qual foi 
concedida pela Câmara Técnica Especializada de Atividades de Infraestrutura de Energia do 
COPAM em 20 de fevereiro de 2018. 
 
As condicionantes Nsº 1 e 2 do PA COPAM Nº 37157/2015/001/2017 referem-se à 
exigibilidade da compensação ambiental, vejamos: 

1 - Protocolar, na Gerência de Compensação Ambiental do Instituto 
Estadual de Florestas - IEF, solicitação para abertura de processo de 
cumprimento da compensação ambiental, de acordo com a Lei nº. 
9.985/2000, Decreto estadual nº. 45.175/09 e Decreto estadual nº. 
45.629/11.  
2 - Apresentação do Termo de Compromisso de Compensação 
Ambiental firmado junto ao IEF (condicionante 01) e publicação de seu 
extrato.  

 
Maiores especificações acerca deste empreendimento constam da Pasta GCA/IEF Nº 1298 
– compensação ambiental SNUC. 
 
2.2  Caracterização da área de Influência  
 
O EIA, páginas 4-1 e 4-2, apresenta as seguintes informações para as áreas de influência 
dos meios biótico e físico: 

4. DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA 
A delimitação das áreas de influência de empreendimentos é resultado 
da espacialização territorial dos impactos diretos e indiretos 
decorrentes de sua implantação e operação, considerando-se os 
meios físico, biótico e socioeconômico. 
4.1 Área de Influência Indireta - AII 

 Meios Físico e Biótico 
Considerando o estabelecido pela Resolução CONAMA n° 01 de 
1986, que aponta que, em todos os casos de Estudos de Impacto 
Ambiental a bacia hidrográfica na qual o empreendimento se localiza 
deve ser considerada para definição das áreas de influência, definiu-se 
a AII como à parte mineira da Bacia Hidrográfica do rio Mogi-Guaçu, 
[...]. 
[...]. 
4.2 Área de Influência Direta – AID 

 Meios Físico e Biótico 
Foi considerado como Área de Influência Direta um raio de 1,5 km a 
partir do limite do empreendimento, considerando as peculariedades 
do empreendimento, cujas atividades transformadoras não deverão 
ultrapassar a distância de 1,5 km, [...]. 

 
2.3 Impactos ambientais  
 
Considerando que o objetivo primordial da Gerência de Compensação Ambiental do IEF é, 
através de Parecer Único, aferir o Grau de Impacto relacionado ao  empreendimento, 
utilizando-se para tanto da tabela de GI, instituída pelo Decreto 45.175/2009, ressalta-se 
que  os “Índices de Relevância” da referida tabela nortearão a presente análise. 
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Esclarece-se,  em consonância com o disposto no Decreto supracitado, que para fins de 
aferição do GI, apenas serão considerados os impactos gerados, ou que persistirem, em 
período posterior a 19/07/2000, quando foi criado o instrumento da compensação ambiental. 
 
Ocorrência de espécies ameaçadas de extinção, raras, endêmicas, novas e 
vulneráveis e/ou interferência em áreas de reprodução, de pousio ou distúrbios de 
rotas migratórias 
 
Ao analisarmos as informações constantes do EIA, páginas 5-98, 5-100 e 5-101, verificamos 
que foram registradas espécies ameaçadas de extinção para a área de influência do 
empreendimento.  

Em entrevista com alguns habitantes locais, estes relataram a 
presença de diversos mamíferos na área (Quadro 5.2.3-1). Entretanto, 
os animais de médio e grande porte têm sido avistados em áreas mais 
protegidas da região, como a onça-parda (Puma concolor), jaguatirica 
(Leopardus pardalis), lobo-guará (Chrysocyon brachyurus), lontra 
(Lontra longicaudis). 
[...]. 
Em relação às espécies referentes à categoria de “Ameaçadas de 
Extinção” seguiu-se a listagem contida na Deliberação Normativa 
COPAM nº 147, de 30 de abril de 2010. 
 
Quadro 5.2.3-1: Listagem de mamíferos. 

 

 
 
Portanto, o presente item será considerado para a aferição do grau de impacto. 
 
Introdução ou facilitação de espécies alóctones (invasoras)  
        
O EIA, página 8-32, ao descrever o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas, 
apresenta informações relevantes, vejamos: 

4ª Etapa: Seleção de espécies e implantação da revegetação  
Esta etapa consistirá na revegetação das áreas degradadas, a ser 
avaliada caso a caso, em virtude das limitações de uso de vegetação, 
considerando-se que poderá haver determinadas áreas que 



  

Página 4 de 23 

 

demandem, além de espécies herbáceas, como gramíneas, outras 
espécies de porte arbustivo para a sua recuperação. [grifo nosso]. 

 
Na adequação do taludes em corte e aterro, sabemos que a medida de revegetação tem 
como objetivo o restabelecimento das condições físicas e visuais da área afetada por 
empreendimentos. Sabemos que as gramíneas normalmente utilizadas são na maioria 
exóticas de grande poder germinativo, os chamados coquetéis.  
 
Dentre as consequências da introdução de plantas exóticas, STILING (1999)1 destaca a 
redução das plantas nativas pela competição, bem como, levanta outras conseqüências 
indiretas, tais como, disseminação de parasitas e doenças de espécies exóticas para 
espécies nativas, mudanças genéticas das espécies nativas por hibridação com espécies 
exóticas, alterações abióticas e mudanças no regime do fogo.  
 
A literatura sobre espécies exóticas apresenta vários casos de invasão relacionados ao 
plantio de gramíneas. Isso é particularmente preocupante em se tratando de área que inclui 
fitofisionomias relacionadas Mata Atlântica.  
 
Considerando os princípios da precaução e da prevenção, considerando os riscos 
envolvidos com a introdução de uma espécie exótica, considerando a escassez de politicas 
publicas referentes ao controle de espécies invasoras no âmbito do Estado de Minas Gerais, 
considerando o caráter educativo dos pareceres do Sisema, considerando que o EIA não 
informa que espécies serão utilizadas na recuperação de áreas degradadas, considerando 
que o EIA abre a possibilidade para o plantio de gramíneas na recuperação de áreas 
degradadas, considerando o principio In dubio pro natura, esse parecer opina pela 
marcação do item “Introdução ou facilitação de espécies alóctones (invasoras)”.  
  
Interferência/supressão de vegetação, acarretando fragmentação de ecossistema 
especialmente protegido 
 
Conforme o mapa “Limite dos Biomas – Lei Federal N° 11428/2006”, o empreendimento 
encontra-se totalmente no domínio do bioma Mata Atlântica. 
 
Conforme o mapa “Inventário Florestal”, a área diretamente afetada do empreendimento e 
suas áreas de influência sobrepõe-se a áreas de vegetação nativa, fitofisionomia floresta 
estacional semidecidual montana. 
 
Coforme consta do EIA, página 6-16, não está descada a necessidade de supressão da 
vegetação para a implantação do empreendimento, vejamos: 

Para obtenção da água e descarte de efluentes no rio Mogi-Guaçu, 
necessária à operação da UTE, será utilizada a técnica de furo 
direcional. O objetivo deste método é a instalação de dutos através do 
processo não destrutivo, utilizando um conjunto de equipamentos e 
ferramentas, com isto minimizando ao máximo qualquer interferência 
na mata ciliar. O método utilizado não provocará supressão da 
vegetação na margem do rio Mogi-Guaçu. 
No caso de haver necessidade de supressão de vegetação nativa, 
está só será feita após emissão da devida autorização pelo órgão 
competente. [grifo nosso]. 
 

Na atividade de condicionamento do terreno, para se implantar a termelétrica, envolverá 
movimentação de veículos e maquinário pesado, constituindo-se em potenciais fontes 
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emissoras de ruídos. Esta atividade tenderá a afugentar as espécies faunísticas na área 
diretamente afetada e seu entorno próximo. A avifauna, devida a sua maior abundância, 
mesmo sendo a área antropizada e com intervenções importantes, como criação de gado, 
plantações diversas e áreas residenciais, deverá ser o grupo faunístico mais afetado (EIA, p. 
6-17). 
 
O EIA também não descarta interferência na vegetação durante a fase de operação do 
empreendimento, bem como a interferência em espécies dispersoras e polinizadoras, 
chegando inclusive a afirmar: 

A poluição aérea é capaz de exercer efeitos nos diversos níveis de 
organização biológica, estando a origem de todos esses efeitos nas 
alterações em nível molecular, onde ocorrem, primariamente, as 
reações com os poluentes. 
A influência de longo prazo de concentrações relativamente baixas é a 
principal razão para a observação de injúrias crônicas em 
ecossistemas florestais, refletindo os efeitos negativos nos processos 
metabólicos e a acumulação lenta de agentes tóxicos nos tecidos 
vegetais. Altas concentrações de poluentes, por sua vez, podem 
causar danos agudos e visíveis na vegetação, mesmo quando a 
exposição é por curto período. 
Assim, as características das espécies vegetais nos níveis superiores 
de organização podem ser afetadas, ocasionando mudanças nas 
relações competitivas entre espécies e variedades, levando ao 
desaparecimento daquelas mais sensíveis e a alterações na estrutura 
da comunidade vegetal. Quando os níveis de poluição são 
extremamente altos, podem levar à extinção total da vegetação e do 
ecossistema em uma determinada área. [p. 6-27]. 
[...]. 
Os poluentes lançados na atmosfera, após o início da operação da 
UTE, também podem afetar diretamente as aves. 
Na década de 80 cientistas holandeses realizaram um estudo sobre a 
redução da espessura da casca de ovos que levavam a morte do 
embrião por ressecamento devido à excessiva evaporação através da 
casca. Como resultado concluíram que a principal fonte de cálcio para 
as aves, os caramujos, havia praticamente desaparecido das florestas 
da região em função da redução da disponibilidade deste elemento 
(DRENT; WOLDENDORP, 2017). 
Com o seguimento dos estudos, a morte dos caramujos foi atribuída à 
ocorrência de chuvas ácidas na região, causada pela presença de 
poluentes atmosféricos. A ação da chuva ácida sobre as florestas tem 
como efeito a capacidade de prejudicar a retenção de nutrientes nas 
folhas. Com isto podem, inclusive, perder suas folhas antes do período 
previsto. 
Pelo exposto, os efeitos prejudiciais diretos à avifauna, pela chuva 
ácida, podem ocorrer devido à redução de disponibilidade de cálcio no 
ambiente. Bem como, na redução de recursos alimentares (folhas, 
frutos), na medida em que as árvores também são atingidas por este 
fenômeno. [p. 6-28]. 

 
Ainda que a região onde localiza-se o empreendimento já apresente certo grau de 
fragmentação, não devemos desconsiderar os impactos acarretados pelo empreendimento 
aos fragmentos florestais especialmente protegidos vizinhos, gerando barreiras adicionais 
ao fluxo da fauna, trazendo consequências negativas para a polinização, dispersão de 
sementes e trânsito da fauna, o que implica em maior isolamento de populações da fauna e 
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flora, além de maior fragmentação dos compartimentos ambientais da paisagem. Também 
não pode ser desconsiderada a função de stepping stone desses fragmentos, que também 
deverá ser impactada. Ainda que o impacto seja de baixa magnitude, entedemos que os 
efeitos residuais não sendo mitogaveis só poderão ser compensados.  
 
Assim, considera-se o impacto Interferência/supressão de vegetação, acarretando 
fragmentação de ecossistemas especialmente protegidos para fins de aferição do GI. 
 
Interferência em cavernas, abrigos ou fenômenos cársticos e sítios paleontológicos 
(JUSTIFICATIVA PARA A NÃO MARCAÇÃO DESSE ITEM) 
 
Conforme o mapa “Potencialidade de Ocorrência de Cavidades”, anexo, a ADA do 
empreendimento apresenta predominantemente potencialidade improvável de ocorrência de 
cavernas, segundo a classificação e dados disponíveis no CECAV/ICMBio.  
 
Destaca-se a seguinte informação constante da página 5-153 do EIA: 

Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 
IPHAN e o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de 
Minas Gerais – Iepha- MG, não há áreas de edificações de valor 
histórico e arquitetônico no município de Jacutinga, ou seja, não 
existem no município bens tombados. Da mesma forma, não há sítios 
paleontológicos e/ou arqueológicos identificados, assim como 
cavidades ou terras indígenas. [grifo nosso].  

 
Portanto, esse item não será considerado para efeito de aferição do GI.  
 
Interferência em unidades de conservação de proteção integral, sua zona de 
amortecimento, observada a legislação aplicável  
(JUSTIFICATIVA PARA A NÃO MARCAÇÃO DESSE ITEM) 
 
Conforme o mapa “Unidades de Conservação”, em anexo, elaborado com as informações 
de UC’s do IEF/ICMBio, não existem unidades de conservação de proteção integral a menos 
de 3 km do empreendimento.  
 
Dessa forma, o item não será considerado na aferição do Grau de Impacto.  
 
Interferência em áreas prioritárias para a conservação, conforme ‘Biodiversidade em 
Minas Gerais – Um Atlas para sua Conservação  
(JUSTIFICATIVA PARA A NÃO MARCAÇÃO DESSE ITEM) 
 
O empreendimento não está localizado em área de importância biológica do Mapa Síntese 
das Áreas Prioritárias para conservação de Minas Gerais, conforme “Biodiversidade em 
Minas Gerais - Um Atlas para sua Conservação” (ver mapa “Áreas Prioritárias para 
Conservação”).  
 
Portanto, esse item não será considerado para efeito de aferição do GI.  
 
Alteração da qualidade físico-química da água, do solo ou do ar 
 
O EIA, páginas 6-12 a 6-14, apresenta informações que corroboram esse impacto para a 
fase de implantação do empreendimento, vejamos: 

Para a etapa de implantação do empreendimento estima-se que haja 
um aumento de material particulado no ar causado por muitas das 
ações, principalmente na movimentação de terra para terraplenagem 
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do terreno. As ações que produzem os particulados não ocorrerão 
durante toda a obra, mas em etapas específicas, assim a alteração da 
qualidade do ar não será contínua. 
[...]. 
A poeira e gases podem ser produzidos a partir de várias ações, 
como: I) preparação do terreno: movimentação de terra para 
terraplenagem, retirada de entulho do terreno; II) alteração do tráfego 
de veículos e maquinário: aumentará a quantidade de máquinas na 
área da obra; III) processo de edificação: a movimentação do material, 
como tijolos, cimento, areia e matérias em geral, pode gerar a emissão 
de materiais particulados. 
[...]. 
Durante a implantação da UTE Jacutinga há a possibilidade de 
contaminação do solo por atividades executadas na obra, como 
lavagem de equipamentos e maquinários, vazamentos de 
combustíveis desses equipamentos e má armazenamento dos 
efluentes gerados pelo canteiro de obra, denominado pela CONAMA 
n° 430, de 2011, como esgoto sanitário: despejos líquidos residenciais, 
comerciais, águas de infiltração na rede coletora, os quais podem 
conter parcela de efluentes industriais e efluentes não domésticos. 
Segundo o Art. 2°, dessa mesma CONAMA, a disposição de efluentes 
no solo, mesmo tratados, não está sujeita aos parâmetros e padrões 
de lançamento dispostos nesta Resolução, não podendo, todavia, 
causar poluição ou contaminação das águas superficiais e 
subterrâneas, significando que não podem ser despejados nos solos. 
Desta forma, foi considerado a possibilidade de despejo incorreto ou 
vazamento na área do canteiro de obra e na AID. 
[...].  
Durante a fase de implantação da UTE Jacutinga foi considerada a 
possibilidade de contaminação de águas superficiais por atividades e 
equipamentos utilizados nesse processo. 
Durante a instalação da UTE Jacutinga será necessário a construção 
de uma área de captação de água e descarte de efluentes na 
proximidade do rio Mogi-Guaçu, com implantação de tubulações. Essa 
etapa da obra serão necessárias intervenções as margens do recurso 
hídrico, intervenções que podem ser movimentação de terra, que pode 
levar os sedimentos ao seu leito, contaminação por resíduos ou 
efluentes da obra. 

 
 
O EIA, páginas 6-24 a 6-26, apresenta informações que corroboram esse impacto para a 
fase de operação do empreendimento, vejamos: 

Durante a operação a UTE Jacutinga espera-se uma influência 
negativa na qualidade do ar a partir da emissão de gases oriundos da 
combustão contendo poluentes atmosféricos, como SOx, NOx, MP, 
CO e gás do efeito estufa - GEE. Além dos poluentes citados durante 
a queima do gás natural são produzidos óxido nitroso (N2O) e metano 
(CH4). 
[...]. 
A possível alteração na qualidade do solo pode ser causada pela 
contaminação através do descarte incorreto dos resíduos sólidos ou 
efluentes líquido. 
Os resíduos sólidos gerados durante a operação da UTE Jacutinga 
terão três fontes principais: resíduos do tratamento de água; resíduo 
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comum da UTE; e resíduo hospitalar oriundo do ambulatório. Todos os 
resíduos serão coletados e armazenados de acordo com a legislação 
pertinente e sua disposição final será realizada por caminhões 
adequados para os respectivos fins. 
Na fase de operação serão produzidos efluentes industriais gerados 
na usina, através de água de purgas, das torres de resfriamento, água 
oleosa, das drenagens de áreas de produtos químicos (drenagem 
contaminada) e efluentes gerados na regeneração dos leitos de troca 
iônica. As águas oleosas do recebimento e do manuseio de 
lubrificantes dos equipamentos serão coletadas e bombeadas até um 
separador água-óleo. O óleo removido será armazenado e enviado 
para empresa especializada em destino final de resíduos industriais e 
o efluente tratado, direcionado para a bacia de neutralização. 
Já os efluentes sanitários serão coletados nas áreas de serviço (salas 
de controle, prédio administrativo, prédios de manutenção, etc.) e 
tratados em sistema de fossa séptica. 
Mesmo havendo programa de destinação dos resíduos sólidos e 
efluentes líquidos foi considerado a possibilidade de contaminação 
pelo mal manuseio ou vazamento dos mesmos. 
[...]. 
 

Ainda que tenham sido previstas medidas mitigadoras e/ou alguns impactos sejam de baixa 
magnitude, considera-se que o empreendimento desenvolve atividades que tem como 
consequência a “alteração da qualidade físico-química da água, do solo ou do ar”. Portanto, 
o referido item será considerado na aferição do Grau de Impacto. 
 
Rebaixamento ou soerguimento de aqüíferos ou águas superficiais 
 
A implantação da UTE de Jacutinga demandará a limpeza do terreno, terraplanagem, 
operação de máquinas e equipamentos e aumento do tráfego de veículos pesados (EIA, p. 
6-2). O somatório dessas ações, ainda que localmente, implicam no aumento da área 
impermeável, resultando na redução da taxa de infiltração da água no solo, o que se reflete 
numa alteração do clico hidrológico para a área. 
 
Associado a isso, o projeto prevê a captação de água do rio Mogi-Guaçu, numa vazão de 
400 m³/hora, durante 24 horas por dia, perfazendo um volume anual máximo total de 
3.504.000,00 m3/ano. A água será utilizada para atender a demanda hídrica do processo 
industrial e para o consumo humano (Parecer Único SUPRAM SM N° 0090739/2018, p. 16-
17). 
 
Portanto, uma vez que não pode ser descartado o potencial de distúrbios na dinâmica da 
drenagem natural superficial e/ou subterrânea para o local, considerando o principio In dubio 
pro natura, esse item deve ser considerado para efeito de cálculo do GI. 
 

Transformação de ambiente lótico em lêntico 

(JUSTIFICATIVA PARA A NÃO MARCAÇÃO DO ITEM) 
 
Segundo a resolução do CONAMA n°357 de 17 de março de 2005 denomina-se ambiente 
lótico como aquele relativo a águas continentais moventes (rios e riachos) e ambiente lêntico 
é aquele em que se refere à água parada (lagos e lagoas), com movimento lento ou 
estagnado.  
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A água do rio será captada através de tubulação enterrada que interligará a estação de 
bombeamento com o rio. No trecho com mata ciliar deverá ser adotado o método construtivo 
de furo direcional, evitando assim uma eventual supressão de vegetação (EIA, p. 2-24). 
 
Nesse sentido, conclui-se que o empreendimento não implica na transformação de ambiente 
lótico em lêntico, tendo em vista que a implantação do empreendimento em questão, não 
promove intervenção (barramento/represamento) em cursos d’água. Sendo assim, este 
parecer não considera o item em questão como relevante para aferição do GI. 
 
Interferência em paisagens notáveis 
(JUSTIFICATIVA PARA A NÃO MARCAÇÃO DO ITEM) 
 

Entende-se por paisagem notável – região, área ou porção natural da superfície terrestre 
provida de limite, cujo conjunto forma um ambiente de elevada beleza cênica, de valor 
científico, histórico, cultural e de turismo e lazer. Aqui deve-se considerar todo e qualquer 
comprometimento que interfere na beleza cênica, potencial científico, histórico, cultural 
turístico e de lazer daquele ambiente. 
 
Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN e o Instituto 
Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – Iepha-MG, não há áreas de 
edificações de valor histórico e arquitetônico no município de Jacutinga, ou seja, não 
existem no município bens tombados. Da mesma forma, não há sítios paleontológicos e/ou 
arqueológicos identificados, assim como cavidades ou terras indígenas (EIA, 5-153). 
 
No que se refere à Área de Influência Direta – AID, não foram encontrados nenhum 
elemento do patrimônio histórico-cultural e natural (EIA, 5-157). 
 
Assim, levando em conta que  não foram identificados no EIA elementos na paisagem que 
possam ser qualificados como “notáveis”, o item não será considerado na aferição do Grau 
de Impacto. 
 
Emissão de gases que contribuem para o efeito estufa 
 
O EIA, páginas 6-24 e 6-25, não deixa dúvidas da ocorrência desse impacto, vejamos: 

Durante a operação a UTE Jacutinga espera-se uma influência 
negativa na qualidade do ar a partir da emissão de gases oriunda da 
combustão contendo [...] gás do efeito estufa -  GEE. 
[...]. 
Dentre os GEE o CO2 representa a maior quantidade de emissão, pois 
quase que a totalidade do carbono do combustível é convertida em 
CO2 durante o processo de queima. Os GEE são preocupantes pois 
afetam ao clima, sendo relacionados as mudanças climáticas, assunto 
que vem sendo discutido amplamente na atualidade. [...]. 

 
Assim sendo, este parecer considera que o empreendimento em questão contribui para o 
aumento das emissões de gases de efeito estufa. Portanto, o referido item será considerado 
no Grau de Impacto. 
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Aumento da erodibilidade do solo  
 
Segundo LAL (1988)2,  erodibilidade é o efeito integrado de processos que regulam a 
recepção da chuva e a resistência do solo para desagregação de partículas e o transporte 
subseqüente.  Ainda segundo o autor, esses processos são influenciados pela constituição, 
estrutura, hidratação do solo, bem como pelas características da circulação da água no 
mesmo.  
 
Neste sentido LAL(1988) pontua que  a  proporção relativa de macroporos, a estabilidade e 
continuidade dos mesmos, bem como à existência de biocanais criados por raízes 
deterioradas e pela fauna do solo, são fatores que contribuem para o aumento da 
capacidade de infiltração da água no solo, e portanto para a redução de sua erodibilidade. 
 
O EIA, página 6-15, apresenta informações que corroboram esse impacto para a fase de 
implantação do empreendimento, vejamos: 

Para a implantação da UTE Jacutinga será necessário fazer uma 
terraplenagem na área do empreendimento. Essa ação consiste na 
alteração na inclinação do terreno, sendo necessária movimentação 
de terra e podendo causar erosão no solo na fase de terraplenagem 
(movimentação do sedimento). 
A terraplenagem do terreno terá um volume de corte de 569.518 m³ e 
um volume de aterro de 576.634 m³. Os dois volumes são 
praticamente o mesmo, assim não haverá produção de bota-fora de 
material de corte. Essa ação causará alteração na inclinação do 
terreno, modificando a morfologia local. 
 

O EIA, página 6-35, apresenta informações que corroboram esse impacto para a fase de 
desativação do empreendimento, vejamos: 

Durante o desmonte, com a demolição das áreas edificadas e retirada 
dos equipamentos, o solo pode ficar exposto a processos erosivos, 
pois estará sem proteção de vegetação e alterado pela retirada da 
estrutura da UTE. 
Esse impacto é considero como possível de acontecer, mas com a 
gerencia correta das etapas do desmonte, esses processos erosivos 
podem não ocorrer. 

 
 
Assim, considerando que a adoção de medidas mitigadoras não impedem a ocorrência de 

efeitos residuais, ainda que de reduzida magnitude, estes deverão ser ambientalmente 

compensados. 

 
Emissão de sons e ruídos residuais 
 
O EIA, página 6-13, apresenta informações que corroboram esse impacto para a fase de 
implantação do empreendimento, vejamos: 

Nessa etapa da obra o uso do maquinário pesado e algumas 
atividades aumentarão o nível de ruídos. Os ruídos podem ser 
definidos como emissão sonora que gera incômodo, seja por sua 
intensidade, seja pelo espectro de frequências envolvido. Esse 
incômodo, no ser humano, pode causar a sensação de desconforto e 

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

Conservation Society, 1988. p. 141-160. 
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mal-estar, afetando a saúde e produtividade, assim como pode afetar 
a comunicação oral. 
Por ser uma área rural, com poucas edificações (comerciais ou 
residências) na área esse impacto será pouco influenciador nos 
habitantes locais, sendo um impacto restrito ao canteiro de obras, mas 
vale ressaltar que o aumento na movimentação de caminhões, para 
levar o material da obra, pode levar ao desconforto local ao longo da 
via que liga a estrada MG-290 à área do empreendimento. 
As fontes mais comuns desses ruídos e vibrações são os veículos de 
grande porte utilizados nas obras, como: escavadeiras mecânicas, 
tratores, caminhões e pásmecânicas. 

 
O EIA, páginas 6-25, apresenta informações que corroboram esse impacto para a fase de 
operação do empreendimento, vejamos: 

Os níveis de ruídos e vibrações causados pelo aumento no fluxo de 
veículos, funcionamento das turbinas e outras atividades da UTE 
poderão causar alteração nos índices de ruído e vibração na área do 
empreendimento, mas serão alterações quase que insignificantes, 
principalmente por não haver grandes áreas habitadas próxima a UTE. 

 
Neste sentido, CAVALCANTE (2009)3, em sua revisão da literatura, destaca  estudos que 
apontam a interferência de ruídos na ecologia e distribuição de passariformes: 

Esta alteração do campo acústico em hábitats de passeriformes, como 
conseqüência das ações do homem, pode produzir o mascaramento 
de nichos espectrais, afetando a comunicação dos animais. Se 
vocalizações de acasalamento não forem ouvidas podem resultar na 
redução do número de indivíduos ou até mesmo na extinção de 
espécies (KRAUSE, 1993). 

 
Apesar do pouco detalhamento presente nos estudos ambientais, entende-se que de 
maneira geral, as atividades desenvolvidas são capazes de incrementar o nível de ruídos.  
 
Ressalta-se ainda que a pressão sonora tem um forte impacto sobre determinadas espécies 
da fauna, especialmente sobre espécies de aves e anfíbios anuros, pois estas, em sua 
maioria, dependem da vocalização para interações sociais, localização, reprodução, 
detecção de predadores e forrageamento. 
 
Dessa forma, independentemente da magnitude e ainda que medidas mitigadoras sejam 
aplicadas este parecer entende que o item “emissão de sons e ruídos residuais” deve ser 
considerado para a aferição do Grau de Impacto. 
 
2.4 Indicadores Ambientais 
 
2.4.1 Índice de Temporalidade 
 
Segundo o Decreto Estadual 45.175/2009 o Fator de Temporalidade é um critério que 
permite avaliar a persistência do comprometimento do meio ambiente pelo empreendimento.  
 
O Fator de Temporalidade pode ser classificado como: 

 

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

antrópicos em Minas Gerais e São Paulo. UFMG. Belo Horizonte.2009. 
http://www.smarh.eng.ufmg.br/defesas/353M.PDF 
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Duração Valoração (%) 

Imediata 0 a 5 anos 0,0500 

Curta > 5 a 10 anos 0,0650 

Média >10 a 20 anos 0,0850 

Longa >20 anos 0,1000 

 
O EIA, Quadro 6-3-1, apresenta alguns impactos cuja temporalidade foi considerada como 
de longo prazo, por exemplo, alteração na qualidade do ar. 
 
É importante destacar também que variados impactos ambientais do empreendimento em 
tela persistirão ao longo de sua vida útil (fase de operação) e que alguns impactos cessarão 
apenas um tempo após a completa desativação do UTE. 
 
Assim, o índice de temporalidade a ser considerado para efeito de definição do GI é o 
“Duração Longa”.  
 
2.4.2 Índice de Abrangência 

 

Segundo o Decreto Estadual 45.175/2009 o Fator de Abrangência é um critério que permite 
avaliar a distribuição espacial dos impactos causados pelo empreendimento ao meio 
ambiente. O Decreto ainda define como Área de Interferência Indireta aquela que possui 
abrangência regional ou da bacia hidrográfica na qual se insere o empreendimento, onde os 
impactos incidem de maneira secundária ou terciária.   
 
Para o EIA, página 6-4, a Abrangência é definida da seguinte forma: 

Indica os impactos cujos efeitos se fazem sentir localmente (LOC) e 
nas imediações da atividade, ou que podem afetar áreas geográficas 
mais abrangentes (REG - regional), quando a ação se faz sentir além 
das imediações. O impacto estratégico (EST) é quando o componente 
ambiental tem relevante interesse regional ou nacional.  

 
Conforme apresentado no Quadro 6-3-1, o empreendimento implica na geração de vários 
impactos regionais, por exemplo, alteração na qualidade dos recursos hídricos na fase de 
implantação e alteração na qualidade do ar na fase de operação. 
 

Destaca-se que a AII dos meios físico e biótico foi definida como a parte mineira da Bacia 

Hidrográfica do rio Mogi-Guaçu, o que remete ao item Área de Interferencia Indireta do 

empreendimento da planilha GI. 

 
Dessa forma, tendo em vista o exposto, entende-se que alguns dos impactos ultrapassam o 
nível local e que interferências podem ser percebidas em outras escalas. Portanto, o Fator 
de Abrangência será considerado como “Área de Interferência Indireta do Empreendimento”.  
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3 - APLICAÇÃO DO RECURSO  
 

3.1 Valor da Compensação ambiental 
 

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

Valor de Referência do 
Empreendimento  - VR – 
04/04/2018 

R$ 600.600.000,00 

Valor de Referência do 
Empreendimento  - VR 
Atualizado 

R$ 616.469.473,62 

(Considerado o fator Abr/2018 da tabela TJMG de 
Out/2018 = 1,0264227) 

Grau de Impacto - GI 
apurado 

0,4000% 

Valor da Compensação 
Ambiental (GI X VR) 

R$ 2.465.877,89 

 
A planilha de Valor de Referência é um documento autodeclatório elaborado pelo 
empreendedor, sendo de sua total responsabilidade. Na análise técnica para fins de 
elaboração do presente Parecer, não realizamos a apuração da veracidade de cada um dos 
valores constantes dos campos integrantes da coluna VALOR TOTAL referente aos 
investimentos (R$). Também não foi verificada a ocorrência ou não de custos para cada 
item da planilha VR.  
 

3.2 Unidades de Conservação Afetadas 
 
Conforme apresentado no mapa “Unidades de Conservação”, em anexo, e seguindo os 

critérios do POA_2018, o empreendimento não afeta UCs. 
 

3.3 Recomendação de Aplicação do Recurso 
 
As diretrizes do POA_2018 inerentes ao caso em tela são: 
 
06 - Em caso de inexistência de Unidade (s) de Conservação Afetada (s) Beneficiada (s), o 
recurso da compensação ambiental deverá ser distribuído da seguinte forma: 80% (oitenta 
por cento) para Regularização Fundiária; 20% (vinte por cento) para Plano de Manejo, Bens 
e Serviços; 
 
Assim, obedecendo essas diretrizes do POA/2018, este parecer faz a seguinte 
recomendação para a destinação dos recursos: 
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Valores e distribuição do recurso 

Regularização Fundiária - 80% (oitenta por cento)  R$ 1.972.702,31 

Plano de Manejo, Bens e Serviços - 20% (vinte por cento) R$ 493.175,58 

Valor total da compensação (100%): R$ 2.465.877,89 

 

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

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

 
 

4 – CONTROLE PROCESSUAL 

 
O expediente refere-se a Processo de Compensação Ambiental, pasta GCA nº 1298, PA 
COPAM nº 37157/2015/001/2017 que visa o cumprimento de condicionante de 
compensação ambiental nº 01, com base no artigo 36 da Lei 9.985 de 18 de julho de 2000 
que deverá ser cumprida pelo empreendimento denominado “Brasil Forte Participações 
S.A.”, pelos impactos causados pelo empreendimento/atividade em questão. 
 

O processo encontra-se formalizado e instruído com a documentação exigida pela Portaria 

IEF n.º 55 de 23 de abril de 2012. Cumpre destacar que o empreendimento ainda não foi 

instalado, razão pela qual, o processo de compensação ambiental foi instruído com a 

documentação referente à sede da empresa, que se localiza na Rua Visconde de Inhaúma, 

nº58, sala 1301, Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ. 

 

O valor de referência do empreendimento foi apresentado sob a forma planilha (fls. 48) vez 

que o empreendimento foi implantado após 19 de julho de 2000 (fls.66) e está assinada por 

profissional habilitado, acompanhada de Certidão de Registr Profissional (fls.52), em 

conformidade com o art. 11, §1º do Decreto Estadual 45.175/2009 alterado pelo Decreto 

45.629/2011: 

 

§1º O valor de Referência do empreendimento deverá ser 

informado por profissional legalmente habilitado e estará sujeito 

a revisão, por parte do órgão competente, impondo-se ao 

profissional responsável e ao empreendedor as sanções 

administrativas, civis e penais, nos termos da Lei, pela 

falsidade da informação. 

 

Assim, por ser o valor de referência um ato declaratório, a responsabilidade pela veracidade 

do valor informado é do empreendedor, sob pena de, em caso de falsidade, submeter-se às 

sanções civis, penais e administrativas, não apenas pela prática do crime de falsidade 

ideológica, como também, pelo descumprimento da condicionante de natureza ambiental, 

submetendo-se às sanções da Lei 9.605/98, Lei dos Crimes Ambientais. 

 

Dessa forma, a destinação dos recursos financeiros a serem pagos pelo empreendedor a 

título de compensação ambiental neste Parecer estão em conformidade com a legislação 

vigente, bem com, com as diretrizes estabelecidas pelo Plano Operativo Anual – POA/2018, 

não havendo óbices à sua aprovação. 
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5 - CONCLUSÃO 

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

Belo Horizonte, 10 de outubro de 2018 
 

 
 

 
Thiago Magno Dias Pereira 

Gestor Ambiental 
MASP: 1.155.282-5 

 
 
 
 
 

Letícia Horta Vilas Boas 
Analista Ambiental - Direito 

MASP 1.159.297-9 
 

 
 
 
De acordo:  
 
 

Nathália Luiza Fonseca Martins 
Gerente da Compensação Ambiental 

MASP: 1.392.543-3 
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Tabela de Grau de Impacto - GI 

Nome do Empreendimento Nº  Pocesso COPAM 

BRASIL FORTE PARTICIPAÇÕES S.A. 37157/2015/001/2017 

Índices de Relevância  
Valoração 

 Fixada 
Valoração 
 Aplicada 

Índices de 
Relevância  

Ocorrência de espécies ameaçadas de extinção, raras, 
endêmicas, novas e vulneráveis e/ou interferência em áreas de 

reprodução, de pousio ou distúrbios de rotas migratórias.     0,0750  

     0,0750  x 

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

Interferência /supressão de 
vegetação, acarretando 

fragmentação. 

Ecossistemas especialmente 
protegidos (Lei 14.309)     0,0500  

     0,0500  x 

Outros biomas     0,0450       

Interferência em cavernas, abrigos ou fenômenos cársticos e 
sítios paleontológicos.     0,0250  

     

Interferência em unidades de conservação de proteção integral, 
sua zona de amortecimento, observada a legislação aplicável.     0,1000  

     

Interferência em áreas 
prioritárias para a conservação, 

conforme o Atlas 
“Biodiversidade em Minas 

Gerais – Um Atlas para sua 
Conservação”. 

Importância Biológica Especial     0,0500       

Importância Biológica Extrema     0,0450       

Importância Biológica Muito 
Alta     0,0400  

     

Importância Biológica Alta     0,0350       

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

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

     0,0250  x 

Transformação de ambiente lótico em lêntico.     0,0450       

Interferência em paisagens notáveis.     0,0300       

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

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

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

Somatório Relevância     0,6650                0,2500  

Indicadores Ambientais         

Índice de temporalidade (vida útil do empreendimento)       

Duração Imediata – 0 a 5 anos     0,0500       

Duração Curta - > 5 a 10 anos     0,0650       

Duração Média - >10 a 20 anos     0,0850       

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

Total Índice de Temporalidade     0,3000                0,1000  

Índice de Abrangência         

Área de Interferência Direta do empreendimento     0,0300       

Área de Interferência Indireta do empreendimento     0,0500       0,0500  x 

Total Índice de Abrangência     0,0800                0,0500  

Somatório FR+(FT+FA)                   0,4000  

Valor do GI a ser utilizado no cálculo da compensação  0,4000% 

Valor de Referencia do Empreendimento R$ 616.469.473,62  

Valor da Compensação Ambiental R$                     2.465.877,89  
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